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RESUMO 

 

Ainda que o seu papel tenha variado consoante as diferentes metodologias adotadas 

ao longo dos anos, a competência gramatical é parte integrante e indissociável do ensino 

e aprendizagem de qualquer língua estrangeira. Tratando-se então do ensino de uma 

língua próxima à língua materna do estudante, torna-se fundamental a realização de 

tarefas formais que integrem a gramática e comunicação, promovendo uma «tomada de 

consciência», por parte do aluno, de mecanismos de análise linguística.  

Sabemos que uma das causas dos erros de portugueses aprendizes de espanhol se 

deve às interferências entre as línguas próximas. Assim, tendo em conta as dificuldades 

no uso da expressão de mudança, por parte de alunos portugueses, e a pertinência da sua 

aprendizagem nas aulas de espanhol língua estrangeira, propomos uma abordagem de 

alguns dos verbos de cambio mais utilizados - hacerse, volverse, convertirse, ponerse e 

quedarse - a partir de atividades pela descoberta que visem a consciencialização, por 

parte dos estudantes, das semelhanças e diferenças de uso destes verbos.  

Em suma, pretende-se realçar a pertinência do tratamento de alguns verbos de 

cambio, utilizando um equilíbrio entre o uso e a forma no ensino-aprendizagem do 

espanhol para alunos portugueses. 
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RESUMEN 

 

Aunque su papel haya variado según las distintas metodologías utilizadas a lo largo 

de los años, la competencia gramatical es una parte integrante e inseparable de la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, al hablar de la 

enseñanza de una lengua cercana a la lengua madre, la competencia gramatical resulta 

esencial para llevar a cabo las tareas formales que integran gramática y comunicación, 

llevando al impulso de «tomar conciencia»  por parte del estudiante de mecanismos que 

puedan ayudarlo para un mejor análisis lingüístico.  

Sabemos que una de las causas de los errores de los estudiantes portugueses que 

aprenden español se debe a las interferencias existentes entre ambas lenguas. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta las dificultades en el uso de los verbos de cambio por parte de 

alumnos portugueses y la importancia de su aprendizaje en el aula de español como 

lengua extranjera, se propone un método de aprendizaje de algunos de los verbos de 

cambio más  utilizados tales como: hacerse, volverse, convertirse, ponerse y quedarse; a 

través de actividades de descubrimiento dirigidas al estudiante para que estos sean  

concientes de las similitudes y diferencias en el uso de estos verbos. 

En definitiva, se pretende poner de relieve la importancia del tratamiento de algunos 

verbos de cambio, estableciendo un equilibrio entre el uso y la forma en la enseñanza y 

aprendizaje del español a estudiantes portugueses. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem a sua origem nas dificuldades que os alunos portugueses 

apresentam quando utilizam a expressão de mudança em espanhol e na pouca oferta de 

soluções didáticas para a aprendizagem dos denominados verbos de cambio, ou seja, 

verbos que expressam transformação e mudança. 

   Assim sendo, este relatório de mestrado em ensino está dividido em duas partes. A 

primeira parte é dedicada ao enquadramento teórico, onde faremos uma breve descrição 

histórica do processo e ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras e do ensino do 

espanhol a alunos portugueses. Abordaremos depois a importância da competência 

gramatical na aula de espanhol língua estrangeira (E/LE), assim como a necessidade de 

realização de tarefas formais que integrem a gramática e a comunicação, promovendo 

uma «tomada de consciência», por parte do aluno, de mecanismos de análise linguística.  

Posteriormente, dedicar-nos-emos à descrição geral dos verbos de cambio mais 

utilizados em espanhol, nomeadamente hacerse, volverse, convertirse, quedar(se) e 

ponerse, e, em especial, às suas semelhanças e diferenças mais significativas. Em 

seguida, o foco de atenção será dirigido para a dificuldade no uso deste tipo de verbos 

por alunos portugueses, tendo em conta as diferenças que existem nas duas línguas e a 

sua pertinência de aprendizagem nas aulas de E/LE para estudantes lusófonos. Faremos 

também uma breve abordagem sobre o tratamento deste tipo de verbos em alguns 

manuais de E/LE. 

A segunda parte do relatório será dedicada à aplicação didática. Primeiro, faremos 

uma descrição da fase de diagnóstico, onde se caracterizará a escola em que se 

desenvolveu este projeto assim como o grupo de alunos com que se trabalhou e os 

resultados dos diagnósticos de necessidades e interesses dos estudantes. Será depois 

realizada uma descrição prévia da metodologia de ensino/ aprendizagem e metodologia 

da planificação, onde também serão expostos os resultados de um questionário inicial 
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sobre os verbos de cambio no âmbito de uma unidade didática, numa turma de 11.º ano 

de iniciação de alunos portugueses de E/LE.  

Apresentaremos depois a planificação da unidade didática executada onde, dentro de 

um enfoque comunicativo, foram integradas tarefas gramaticais que visam a 

aprendizagem de alguns dos verbos de cambio mais utilizados. Em seguida, realizar-se- 

-á uma descrição e fundamentação da unidade elaborada, assim como todo o processo 

de avaliação envolvido.  

Finalmente, faremos uma breve reflexão crítica da aplicação da unidade didática. 

Com este trabalho pretendemos demonstrar a necessidade de reflexão sobre o 

funcionamento gramatical na aula de espanhol a alunos lusófonos, expondo uma das 

especificidades gramaticais mais complexas da língua de Cervantes: os verbos de 

cambio. Por outro lado, pretendemos também apresentar a aplicação de uma unidade 

didática onde os alunos aprendem a expressão de mudança em espanhol mediante 

tarefas, isto é, através da reflexão sobre o uso dos verbos de cambio em espanhol, 

analisando e compreendendo as suas especificidades formais e construindo, a partir de 

um processo de descoberta progressiva, uma representação mental e/ou regras 

específicas sobre esses fenómenos linguísticos. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

O ensino de segundas línguas ou línguas estrangeiras1 sofreu ao longo dos tempos 

uma grande evolução e transformação, tendo sido várias as metodologias que se 

sucederam (Sánchez 1992: 171). Ao longo dos anos as diferentes propostas 

metodológicas para o ensino das línguas estrangeiras foram influenciadas pelas diversas 

teorias da psicologia que se preocuparam em explicar a aquisição da língua materna, 

nomeadamente as correntes conductista, inatista e interacionista. 

Baseada na ideia de que a língua materna se adquiria por imitação, a corrente 

conductista defendia uma aprendizagem como resultado de hábitos, através da repetição 

constante. Contudo, a teoria inatista, preconizada por Chomsky (1959), vem 

desconstruir o pensamento anterior, defendendo que todos os humanos nascem dotados 

geneticamente para a linguagem, dispondo portanto de uma gramática universal que 

lhes permite distinguir os diferentes estímulos linguísticos a que está exposto. Mais 

tarde, a teoria interacionista vem destacar não só a importância da interação social da 

criança, como também outros fatores externos, sociais e ambientais. 

Na verdade, no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira intervêm 

variados fatores que podem agrupar-se em três grandes grupos: a) os fatores externos ao 

indivíduo, tais como o contexto e a situação em que acontece a aprendizagem; b) os 

 

1 Língua segunda (L2) e língua estrangeira (LE) são dois conceitos que, apesar de aparecerem muitas 

vezes como sinónimos, não se referem ao mesmo. A maior parte dos especialistas na área de ensino 

distingue estes dois conceitos, referindo que a aprendizagem da LE se realiza num contexto formal, em 

sala de aula, num país onde essa língua não é a oficial; e a L2 é uma língua que se aprende em contexto de 

imersão, ou seja, num país onde essa língua é falada. Assim sendo, o espanhol aprendido na escola 

portuguesa será classificado como LE, enquanto o espanhol aprendido num país hispano-americano será 

considerado como L2 (Baralo 2004: 22). 
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fatores internos, como a língua materna do aprendiz, o conhecimento do mundo e o 

conhecimento linguístico; c) os fatores individuais, como por exemplo a idade, a 

personalidade, a capacidade intelectual, a motivação, a aptidão, a memória e o estilo de 

aprendizagem (Baralo 2004). 

 As diversas propostas metodológicas tiveram sempre como principal objetivo 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas que levassem o aluno a adquirir um determinado nível de 

competência comunicativa na língua que estava a aprender. 

Até aos anos 80 vivemos no período do enfoque tradicional, em que predominaram 

vários métodos: estruturalistas, orais, áudio-orais e análises conversacionais com 

nativos. Todos estes métodos valorizavam a tradução e a aprendizagem por imitação, 

estando sempre o professor no centro da aula. Na altura, a cultura era vista como algo 

acessório, sem se considerar a sua relação com o perfil dos alunos e o erro era tido como 

um fracasso, sem nenhuma importância para o progresso na aprendizagem. 

No entanto, a partir dos finais do século XX, a linguística assiste a uma profunda 

transformação e começam a criar-se novas disciplinas, tais como a pragmática, a 

sociolinguística, a psicolinguística e a análise do discurso. Estas alterações vieram afetar 

a aplicação, o desenvolvimento e os objetivos da metodologia de ensino das línguas não 

maternas. Uma das causas dessas grandes mudanças foi a introdução do conceito de 

competência comunicativa, definida pelas suas diferentes dimensões, descritas por 

diversos autores. 

Primeiramente, Canale e Swain (1980) distinguem três dimensões da competência 

comunicativa - a gramatical, a sociolinguística, estratégica - a que posteriormente 

acrescentaram a dimensão discursiva à competência sociolinguística. O modelo destes 

autores foi de extrema importância porque contribuiu para o desenvolvimento de outros 

modelos, tais como os de Bachman (1990) e os de Celce-Murcia et al. (1995). 

Bachman (1990) distingue dois tipos de dimensões: a organizativa, que engloba as 

competências gramatical e textual, e a pragmática, que reúne as competências ilocutiva 

e sociolinguística. Já Celce-Murcia et al. (1995) apresentam um modelo de competência 

comunicativa que coloca numa posição central a competência discursiva, uma vez que 
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ela se centraliza na interação entre as diferentes dimensões: linguística2, acional 

(também denominada de pragmática e ilocutiva), sociocultural e estratégica. 

Os modelos acima apresentados, mais ou menos desenvolvidos, vêm demonstrar que 

durante a década de 90 se passou então a valorizar a análise do discurso e a pragmática, 

dimensões essenciais na aprendizagem de línguas estrangeiras.  

A partir daqui começa a dar-se importância a uma metodologia mais funcional, em 

que os alunos devem produzir e compreender atos de fala adequados ao contexto; 

devem ser capazes de comunicar a um nível textual, para além da frase, e devem utilizar 

estratégias adequadas para manter a comunicação. Promovem-se cada vez mais 

atividades que conduzem a momentos de comunicação e presta-se mais atenção ao 

produto final. O erro deixa de ser visto como um fracasso e passa a ser um sinal de 

progressão do aluno, fazendo parte da sua «interlíngua»3. Surgem, então, os primeiros 

materiais que adotam o conceito de função linguística e submetem os conteúdos 

gramaticais à função comunicativa.  

No final da década de 80, apesar de a aplicação do método comunicativo começar a 

consolidar-se, isso não significou um abandono integral dos materiais estruturalistas. Na 

verdade, hoje em dia ainda convivem várias opções metodológicas aplicadas ao ensino 

do espanhol como língua estrangeira: ensino estrutural, ensino comunicativo, ensino 

baseado num enfoque por tarefas, um ensino que procura o equilíbrio entre as 

aplicações comunicativas e a descrição pragmática e gramatical do sistema. 

Após várias orientações metodológicas (tradicional, estrutural, nocional-funcional), o 

enfoque comunicativo surge a partir de «um movimento renovador desenvolvido 

durante a década de 70 no quadro das ações promovidas pelo Conselho da Europa»4 

(Santos Gargallo 1999: 68) e motivado pela necessidade de homogeneizar o ensino das 

línguas estrangeiras na Europa. 

 

2 O termo «linguística», em vez de «gramatical», deve-se ao facto de os autores pretenderem incluir nesta 

dimensão o léxico e a fonologia, para além da gramática. 
3 Termo proposto pela primeira vez por Selinker (1972) para se referir ao sistema linguístico não nativo. 
4 Tradução nossa. 
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O enfoque comunicativo destaca o caráter funcional da língua como instrumento de 

comunicação e introduz um novo conceito: o de competência comunicativa, que supõe 

uma extensão dos objetivos de aprendizagem, o que significa que, para além dos 

conhecimentos linguísticos e funcionais, é necessário contemplar os conhecimentos 

socioculturais, discursivos e estratégicos, fundamentais para um uso adequado da 

língua. Para além disso, o desenvolvimento da competência comunicativa pressupõe a 

prática de várias destrezas, nomeadamente a compreensão oral e escrita e a expressão 

oral e escrita.  

O estudo aprofundado da competência comunicativa e das suas subcompetências (em 

particular a gramatical) foi de grande importância para a planificação, análise e reflexão 

das aulas lecionadas neste trabalho. Para além disso, permitiu-nos refletir ainda sobre o 

equilíbrio necessário que deve ser feito entre uso e forma no ensino do espanhol a 

alunos portugueses, já que um ensino específico de línguas tão próximas5 deve ter uma 

preocupação acrescida relativamente às necessidades dos alunos. 

 

2. O ENSINO DO ESPANHOL A ALUNOS PORTUGUESES: DESTACAR O USO OU A FORMA? 

 

Comparando com outras línguas estrangeiras, como o francês e o inglês, a 

aprendizagem do espanhol no ensino público português é recente e tem sido 

tradicionalmente minoritária. Esta situação do ensino do espanhol em Portugal deve-se 

a diversos fatores históricos e culturais, mas também a algumas representações sobre a 

língua espanhola, associada normalmente à ideia de que era uma língua que não era 

necessário estudar por ser semelhante ao português, que se compreendia (tanto na 

escrita como na oralidade) e que, por isso, parecia pouco útil o seu aprofundamento. 

 

5 Fernández (2003: 83) destaca que no caso de línguas próximas, como é o caso do português e do 

espanhol, os erros mais persistentes devem-se «à subtileza das diferenças entre ambas as línguas, que 

passam despercebidas ao estudante». (tradução nossa) 
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Para além disso, o estudo do espanhol era muitas vezes rejeitado porque, diziam alguns, 

os espanhóis não se interessavam pela língua portuguesa.  

Felizmente, hoje em dia, seja pela globalização ou pelos diferentes acordos e 

relações económicas que Portugal estabeleceu com Espanha, a procura do espanhol tem 

vindo a aumentar6, não só no ensino universitário, como também nas escolas oficiais de 

línguas, no ensino secundário e inclusive no terceiro ciclo do ensino básico. Desta 

forma, os argumentos para os que consideravam que já não era importante aprender 

espanhol deixaram de ser válidos.  

É verdade que o espanhol e o português são línguas muito próximas, pois têm a 

mesma origem e um repertório lexical comum bem extenso. Contudo, ambas as línguas 

têm diferenças significativas (de pronúncia, de entoação, de sintaxe, de expressões, etc.) 

que devem ser analisadas com algum cuidado no processo de ensino-aprendizagem da 

língua de Cervantes.  

Desta forma, sendo o espanhol e o português línguas tão semelhantes, consideramos 

que o ensino do espanhol a falantes de português deve ter características específicas, 

que tenham em conta essa proximidade.  

Salinas (2005: 54-55) reflete precisamente sobre a questão da proximidade das línguas 

relativamente ao ensino do espanhol no Brasil. Ouvimos muitas vezes os professores de 

E/LE falarem acerca da facilidade com que os seus alunos portugueses começam a 

aprender a língua espanhola. Naturalmente, as semelhanças entre o espanhol e o 

português permitem que o professor comece a falar a língua espanhola e a usar textos 

autênticos relativamente complexos, desde a primeira aula, sem grandes dificuldades de 

compreensão para os seus alunos. No entanto, devido às interferências da sua língua 

materna, nem sempre é fácil para os alunos portugueses aperfeiçoarem a sua língua, 

atingindo um nível mais avançado.  

 

6 Relativamente a esta questão, Corpas (1999) refere que o espanhol é língua oficial em organismos como 

a União Europeia ou a Mercosul e, depois do inglês, já é considerada a segunda língua de comunicação 

mundial. Para além disso, há mais de 400 milhões de hispanofalantes distribuídos em mais de 21 países. 
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Talvez por considerar o espanhol «muito semelhante» ao português, o aluno nativo 

do português demonstra, desde logo, algumas marcas de fossilização7 na sua 

«interlíngua». Por esta razão, o aluno principiante começa por falar o chamado 

«portunhol» (mistura de português e espanhol), confiante de que está a falar a língua 

espanhola.  

No entanto, poderemos questionar-nos sobre se a situação acima referida não se 

deverá também ao facto de a maior parte dos materiais (principalmente manuais 

escolares) encontrados em Portugal para o ensino do espanhol não serem específicos 

para portugueses (mas antes para alunos nativos de quaisquer línguas).  

É importante que os professores procurem outros materiais e outras formas de 

ensinar esta língua estrangeira, tendo como base as necessidades específicas dos seus 

alunos, já que a maioria dos manuais não tem em conta a especificidade do ensino dessa 

língua a falantes de português e especificamente a falantes de português de Portugal.  

Vários estudos realizados têm confirmado a intercompreensão entre os falantes de 

português e espanhol. Jensen (1989: 849) demonstrou que o espanhol e o português são 

mutuamente compreensíveis entre 50% e 60%. Outro estudo, realizado por Henriques 

(2000: 263-266), confirmou que existe um elevado grau de compreensão, de 58% a 94%, 

entre os falantes de espanhol e português, para o caso de textos escritos. Desta forma, 

teremos de classificar o estudante nativo do português como um falso principiante. 

Assim sendo, tendo em conta esta proximidade de línguas, Salinas (2005: 56) defende 

que o ensino do espanhol a alunos portugueses deve ter uma progressão ágil e rápida 

dos conteúdos, para desenvolver mais facilmente experiências de uso comunicativo, já 

que «uma progressão lenta e gradual dos conteúdos pode não motivar devidamente» e 

conduzir o aluno a uma aprendizagem inapropriada. 

No entanto, as experiências de uso comunicativo, fomentadas e aconselhadas pelo 

QECR8 (AA.VV. 2001) e pelos programas de espanhol (Fernández 2001 e 2002), devem 

ser sempre desenvolvidas juntamente com um trabalho conjunto com a forma pois, tal 
 

7 Durão (2007: 58) refere que a fossilização consiste no «bloqueio do desenvolvimento da interlíngua num 

determinado estádio da aprendizagem linguística, que se pode modificar» (tradução nossa).  
8 Quadro europeu comum de referência para as línguas (AA. VV. 2001) 
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como nos indica Santos Gargallo (1999: 75), um conhecimento de uso (comunicativo) 

precisa incluir um conhecimento da forma (gramatical) e «não podemos ignorar a 

complexidade estrutural de uma língua romance como o espanhol; e essa complexidade 

exige a reflexão gramatical ou, pelo menos, a sensibilização gramatical»9.  

Em relação ao ensino de E/LE a brasileiros (e aqui acrescentamos também 

portugueses), Salinas (2005: 57) refere que se a metodologia for exclusivamente 

comunicativa, poderá levar o aluno à fossilização da interlíngua. 

Assim sendo, apesar de o dever do professor de espanhol ser seguir o enfoque 

comunicativo10, não deve deixar de repensar e de realizar um trabalho voltado também 

para as necessidades dos seus alunos. Por essa razão, de acordo com o autor acima 

referido, um trabalho com base numa análise contrastiva, como a análise de erros, 

poderá ajudar a resolver algumas dificuldades dos alunos e a evitar problemas de 

fossilização.  

Concluindo, o mais importante no ensino de línguas próximas (como o espanhol e o 

português) é não deixar de motivar e desafiar o aluno para a aprendizagem da língua 

estrangeira, tentando encontrar um equilíbrio entre o uso e a forma. Tal como nos 

aponta Salinas (2005: 59) 

 
[...] não podemos, nem devemos, negligenciar o ensino e prática das estruturas gramaticais, ou 

seja, da forma. O que parece ser necessário é encontrar um meio-termo entre o uso e a forma no 

ensino-aprendizagem da língua espanhola para alunos lusófonos, de modo que isso possa vir a 

representar um desafio, incitando neles o interesse pela língua. 

 

 

Na secção seguinte abordaremos algumas questões relacionadas com a importância 

da gramática ao longo dos últimos anos no processo ensino-aprendizagem das línguas 

estrangeiras (do papel principal ao papel secundário), passando pelos diferentes 

 

9 Tradução nossa. 
10 O enfoque comunicativo é a proposta metodológica sugerida pelo QECR (AA.VV. 2001) e programas de 

espanhol de ensino secundário (Fernández 2001 e 2002). 
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enfoques, até ao momento atual. Refletiremos também sobre o papel que a gramática 

desempenha atualmente na aula de E/LE. 

 

3. A COMPETÊNCIA GRAMATICAL  

 

O lugar da gramática no processo de ensino-aprendizagem das línguas modernas tem 

sido regularmente objeto de debate, talvez por a abordagem gramatical nas aulas de 

língua estrangeira aparecer muitas vezes em posição antagónica a uma abordagem 

conversacional, onde impera o uso de materiais linguísticos autênticos, baseados na 

realidade comunicativa dos falantes nativos. 

Apesar de algumas controvérsias, a importância da gramática é hoje 

maioritariamente aceite no ensino das línguas, embora algumas questões associadas a 

esta competência ainda estejam por resolver, nomeadamente: 

a. Que gramática ensinar? 

b. Como ensinar gramática? 

c. Qual o papel da gramática na aula de língua estrangeira?  

d. Como se concebe o domínio de uma língua (e, por conseguinte, da sua gramática) 

e como melhor alcançá-lo por parte de falantes não nativos? 

Para tentar responder a algumas destas questões torna-se fundamental refletir acerca da 

evolução do conceito de gramática na didática das línguas.  

Mas falaremos todos do mesmo quando nos referimos ao conceito de «gramática»? 

Na verdade, a palavra gramática compreende uma diversidade de valores. Quando nos 

referimos a este conceito, poderemos estar a falar de uma gramática teórica (normativa 

ou descritiva), de uma gramática interiorizada (uso da língua) ou simplesmente de uma 

gramática pedagógica. 

Ora, tendo em conta que o estudante de espanhol língua estrangeira tem como 

objetivo compreender e produzir mensagens escritas e orais (e não ser um estudioso 

teórico da língua), é necessário que a apresentação dos conteúdos gramaticais em aula 
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parta de uma descrição da língua baseada numa análise do uso do espanhol (uso esse 

que se afasta muitas vezes das regras e das normas apresentadas em muitas gramáticas 

descritivas, que partem da frase como unidade de análise). 

Historicamente, podemos afirmar que, no campo do ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras, o conceito de gramática foi muitas vezes usado para referir o 

tratamento didático de questões de morfologia e sintaxe. Aliás, durante muitos séculos, 

o conceito de língua esteve intimamente ligado à gramática e, até aos dias de hoje, 

existe ainda quem tenha a certeza de que uma pessoa «só sabe uma língua se dominar a 

sua gramática». A aplicação de tal convicção partiu do ensino que se fazia das duas 

línguas clássicas por excelência (o grego e o latim) e que, por sua vez, foi transferido 

para o ensino-aprendizagem de qualquer outra língua corrente. O natural era, portanto, 

reduzir o ensino de uma língua à aprendizagem de um conjunto de regras gramaticais 

que dominavam a produção linguística. Assim, o uso da língua ficava circunscrito à 

capacidade para descodificar textos escritos e produzir discursos que respeitassem as 

regras de organização da estrutura oracional11 (Santos Gargallo 1999: 59). 

 No entanto, ao longo do tempo, o conceito de gramática sofreu algumas 

transformações, constituindo hoje um dos níveis de descrição e explicação do sistema 

das línguas, responsável pelos seus elementos morfológicos, sintáticos, semânticos, 

fonéticos e, mais recentemente, também os pragmáticos. 

De facto, houve uma transição do estudo da língua como sistema abstrato de 

representação de significados a um estudo dos seus usos reais, o que levou a que o 

termo «gramática» evoluísse para «uma explicação não só das regras do sistema como 

também das regras do uso»12 (Martín Peris 2004: 473). Contudo, conhecer a gramática 

de uma língua não é sinónimo de utilização correta dessas regras, uma vez que, entre a 

«competência» (conhecimento das regras da língua) e a «atuação» (uso real em 

situações concretas) «não há uma correspondência perfeita pois o processo de 

 

11 Tradução nossa. 
12 Idem. 
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assimilação, de aprendizagem, é mais lento do que o processo de compreensão do novo 

conteúdo gramatical.»13 (Rodríguez & Valero 1998: 434) 

Até aos anos 70 vivemos num período de enfoque tradicional, em que predominaram 

vários métodos: tradicional, áudio-oral, entre outros. Todos estes métodos eram 

baseados na memorização, repetição de estruturas, valorizando-se a aprendizagem por 

imitação. Se, por um lado, no método tradicional, a gramática se transmitia de forma 

explícita e dedutiva, sem se ter em conta o uso da língua, por outro lado, no método 

áudio-oral (e mais tarde audiovisual) evitavam-se as explicações gramaticais, pois 

acreditava-se que a gramática se adquiria indiretamente, de uma forma implícita. Para 

além disso, nenhum destes métodos motivava para a comunicação, nenhum tinha como 

objetivo as necessidades e interesses reais dos estudantes. 

Como consequência dos métodos orais, surgiu o modelo de análise contrastiva cujo 

principal objetivo era alertar para as diferenças existentes entre a língua materna do 

aluno e a língua estrangeira. Os primeiros defensores da análise contrastiva viam o erro 

como algo negativo que devia ser prevenido e evitado e, por essa razão, este modelo 

baseava-se principalmente na previsão de dificuldades, evitando as diferenças que 

provocariam interferências na língua em construção. Durante os anos 60, este modelo 

foi considerado ideal mas, a partir dos últimos anos dessa mesma década, vários 

teóricos verificaram que alguns dos seus princípios eram discutíveis.  

Wardhaugh (1970: 124-126) foi um dos teóricos que quis preservar a análise 

contrastiva. No entanto, considerava que o modelo tinha um problema: o facto de tentar 

preservar erros sem comparar as produções dos estudantes com as previsões feitas a 

priori. Este teórico propôs uma nova versão da análise contrastiva que partia da 

observação do produto linguístico dos alunos para se fazer uma análise contrastiva a 

posteriori. Apesar de se verificar uma evolução neste novo modelo, mantinham-se 

algumas limitações, já que se partia do suposto que a língua materna era a fonte 

exclusiva das dificuldades na aprendizagem da língua estrangeira.  

 

13 Tradução nossa. 
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A transferência negativa dos hábitos linguísticos da língua materna é, de facto, um 

dos fatores responsáveis pela produção de erros e é impossível ignorar que quem inicia 

o estudo de uma língua estrangeira já tem uma experiência linguística prévia: a 

aprendizagem da sua língua materna (e muitas vezes de outra língua estrangeira 

também). No entanto, existem outras causas que se refletem na produção de erros, como 

nos indica Santos Gargallo (1999: 26): 

 
(…) embora a interferência da língua materna constitua uma das fontes do erro (com uma 

percentagem que oscila, segundo os autores, entre 30% e 50%), sobretudo se se trata de línguas 

geneticamente aparentadas, existem outras causas que também incidem na produção do erro, como a 

generalização das regras da língua alvo, a ignorância ou aprendizagem incompleta do sistema, as 

estratégias de comunicação ou os materiais e procedimentos didáticos utilizados no ensino. (tradução 

nossa) 

 

Em finais dos anos sessenta, Corder (1967: 165-167) veio revolucionar a conceção do 

ensino das línguas, dando importância e significado aos erros dos alunos e referindo que 

a origem do erro era um resultado de processos mentais independentes da interferência 

da língua materna. A partir daqui, o erro passou a ser reconhecido como um indício de 

progresso (sinal de que a aprendizagem estava a ocorrer), estando o desenvolvimento da 

competência gramatical associado ao progressivo domínio da língua estrangeira. 

À medida que outras conceções teóricas se foram somando aos primeiros tipos de 

análises de erros, nomeadamente a noção de competência comunicativa14, propuseram-  

-se análises de erros baseadas no grau de perturbação que o erro causava nas diferentes 

situações comunicativas. Por essa razão, um erro ortográfico era considerado menos 

grave do que um erro que impedisse totalmente a mensagem. Assim, enquanto antes o 

 

14 Em finais dos anos 70 surge o método nocio-funcional que se focaliza nos aspetos comunicativos da 

língua e que mais tarde irá dar lugar ao enfoque comunicativo. Neste método, a apresentação da 

gramática está subordinada à função comunicativa (adquire-se de forma indireta), embora também não se 

coloque totalmente de lado a reflexão linguística dedutiva. Mais tarde, por volta dos anos 80, o método 

nocio-funcional evoluirá para um enfoque por tarefas, centrado não só na forma, mas também no 

significado.  

   15  
 



 

 

                                                

erro era visto como desconhecimento, com a incorporação da competência 

comunicativa passa a ser visto como um passo a melhorar. O erro deixa de ser visto 

como um fracasso e passa a ser um sinal de progressão do aluno, fazendo parte da sua 

interlíngua.  

E em que consiste a «interlíngua»? Segundo Durão (2007: 23) é «um sistema 

linguístico que está entre uma língua e outra»15, ou seja, é um sistema individual em 

construção que resulta das peculiaridades de cada estudante. É uma gramática 

interiorizada que o falante tem da língua estrangeira que aprende e, por isso, tem regras 

próprias passageiras e em evolução que não coincidem obrigatoriamente com as da 

língua estrangeira. No entanto, o seu progresso até à competência gramatical em língua 

estrangeira não é linear. Daí se produzirem aparentes recaídas que não são senão a 

evolução do próprio sistema da interlíngua.  

Ao se referirem aos conhecimentos gramaticais que os estudantes possuem, os 

autores distinguem vários tipos de conhecimento. Uma dessas distinções é entre 

conhecimento e controlo, ou seja, entre «a compreensão e interpretação de um 

determinado fenómeno e a capacidade de o utilizar»16 (Martín Peris 2004: 479). 

Enquanto os falantes nativos têm um conhecimento e controlo simultâneo da gramática 

da sua língua, os alunos estrangeiros devem, numa primeira etapa, compreender e 

conhecer a gramática, para só depois a poder controlar. 

Relativamente ao conhecimento, os especialistas distinguem entre conhecimento 

declarativo e procedimental: o declarativo consiste em saber algo, seja através de livros, 

realização de exercícios gramaticais, explicações dos professores; o procedimental 

consiste em saber fazer algo, desenvolvendo-se através da prática. No entanto, essa 

prática deve ser sempre contextualizada, com uma intenção específica, caso contrário só 

se produzirá conhecimento declarativo (saber coisas sobre a língua). Assim, é 

necessário que o professor proporcione práticas comunicativas significativas dentro da 

sala de aula, onde os alunos tenham ocasião de utilizar as formas gramaticais que 

conhecem. 
 

15 Tradução nossa. 
16 Tradução nossa. 
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O fenómeno acima descrito foi explicado por alguns autores como se na mente dos 

falantes houvesse dois compartimentos, um responsável pelo conhecimento declarativo 

e outro pelo procedimento, cada um com um modo de desenvolvimento diferente. Um 

dos maiores defensores desta teoria foi Krashen (1981: 2-7), conhecido por ter 

formulado a dicotomia aprendizagem/ aquisição. Segundo ele, a aprendizagem conduz 

ao armazenamento de conhecimentos declarativos, enquanto a aquisição armazena 

conhecimentos procedimentais, não havendo qualquer circulação de informação entre os 

dois. Propõe, por isso, uma metodologia de ensino baseada no desenvolvimento único 

da aquisição, através de intercâmbios de comunicação significativa que impliquem um 

contacto «natural» com a língua que os alunos estão a aprender. De acordo com o autor, 

os elementos linguísticos de input integram-se na gramática interna do estudante, não 

consciente, num processo natural e sem esforço. Outros tipos de input, tais como a 

prevenção e correção de erros ou a instrução gramatical são, assim, rejeitados, tendo em 

conta que só poderiam ser «aprendidos», nunca «adquiridos». Esta tradição não 

gramatical que se deteta na história do ensino das línguas é uma reação clara ao 

predomínio dos critérios gramaticais e linguísticos na escola. 

Contudo, quando as ideias de Krashen (1981) se transpuseram da teoria à prática, a 

realidade e o decorrer do tempo foram mostrando até que ponto seriam válidas e viáveis 

em sala de aula. Apesar de revelarem um grau mais satisfatório de fluidez e segurança 

no uso da língua estrangeira, as produções dos estudantes demonstravam numerosos 

erros de caráter morfológico e sintático. Para além disso, os erros (muitas vezes 

fossilizados) eram comuns, pois todos partilhavam a mesma língua materna. Assim, 

verificou-se que o recurso a uma aprendizagem «natural», que parecia fácil, rápido e 

eficaz, era incompleto. 

Que conclusões se podem fazer depois do que foi referido anteriormente? 

Provavelmente, poderia dizer-se que se deveria, então, voltar a ensinar só gramática e a 

corrigir e a controlar a produção do estudante a toda a hora. No entanto, esta solução 

implicaria voltar ao passado, a um enfoque tradicional que, tal como nos indica a 

história, também não surtiu os efeitos esperados. 

Desta forma, uma outra conclusão seria a de juntar dois aspetos fundamentais: por 

um lado, aceitar os princípios comunicativos e as suas vantagens indiscutíveis no ensino 
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das línguas estrangeiras; por outro lado, a necessidade de remediar o que o método 

comunicativo não consegue alcançar: a precisão no uso dos recursos gramaticais da 

língua meta. 

Renunciar a ensinar segundo o enfoque comunicativo seria um contrassenso, tal 

como o seria a rejeição total da intervenção da atenção à forma, à reflexão gramatical, 

ou seja, ao ensino da gramática. Como se pode verificar, estas duas realidades 

(comunicação e gramática), que parecem opostas, são complementares: ao nos 

centrarmos apenas numa, será sempre em detrimento da outra. 

Ellis (1993), um dos críticos de Krashen, investigou as condições de aprendizagem da 

língua estrangeira em aula e os efeitos que o conhecimento declarativo poderia ter sobre 

o conhecimento procedimental e delineou uma teoria de aprendizagem que reúne 

atualmente bastante consenso relativamente a este tema. Na secção seguinte 

abordaremos a teoria de Ellis. 

 

3.1. TIPOS DE INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

 

Ellis (1993: 9-11) propõe uma teoria de aprendizagem da língua estrangeira, que tem 

como base as seguintes premissas: 

a. o conhecimento explícito e implícito constituem dois tipos distintos de 

conhecimento linguístico (que se armazenam separadamente); 

b. o conhecimento explícito é uma consequência de atividades centradas na 

forma;  

c. o conhecimento explícito desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de uma língua estrangeira: serve para sensibilizar o aluno 

para a presença na sua interlíngua de formas não corretas. 

d. o controlo sobre o conhecimento linguístico consegue-se através de uma 

atuação com atividades linguísticas centradas no significado. 
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Assim sendo, Ellis (1993) propõe duas vias simultâneas de intervenção no 

desenvolvimento da interlíngua – a indireta e a direta – que parecem capazes de acelerar 

o processo de aprendizagem e melhorar a qualidade do nível finalmente alcançado. 

A intervenção indireta consiste na realização de práticas centradas no significado, ou 

seja, práticas comunicativas em aula, onde os alunos se veem envolvidos e motivados 

para o que estão a falar, podendo controlar o tema de diálogo e tomar a iniciativa 

sempre que o desejarem. Durante a intervenção direta, professor e alunos interagem 

entre si, esforçando-se por se fazerem entender, reformulando o seu próprio discurso e 

procurando explicações sempre que necessário. Os alunos são estimulados a produzir 

enunciados que ponham à prova os seus recursos linguísticos, alternando 

convenientemente o discurso planificado e espontâneo. 

Ainda neste tipo de intervenção, é necessário destacar que as atividades 

comunicativas estão ao serviço do desenvolvimento da interlíngua, ou seja, do 

aperfeiçoamento gramatical (entendido como domínio da forma linguística). 

A intervenção direta consiste em realizar atividades cuja atenção dos alunos esteja 

centrada na forma linguística. Embora este tipo de intervenção tenha vindo a ser um dos 

mais utilizados, em relação à conceção do trabalho gramatical foi proposta uma nova 

forma de abordá-lo que tende a afastar-se das práticas repetitivas (defendidas pelos 

métodos tradicionais) e que se orienta para uma sensibilização linguística (cuja 

finalidade consiste em despertar a consciência dos alunos sobre a existência de 

determinadas formas linguísticas) que é capaz de facilitar a aprendizagem da LE a longo 

prazo. 

Embora existam dois tipos de trabalho diferentes na intervenção direta – 

sensibilização sobre a forma e prática repetitiva – ambos os procedimentos têm como 

objetivo destacar uma determinada especificidade gramatical que passa a constituir o 

centro de atenção dos alunos.  

Apresentamos aqui as semelhanças e diferenças entre estes dois tipos de trabalho, 

destacadas por Ellis (1993): 
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Atividades de prática: 

a. Os alunos produzem frases que contêm a especificidade linguística em questão; 

b. Os alunos realizam um exercício utilizando essa especificidade; 

c. As atividades estão todas orientadas para uma produção adequada; 

d. Proporciona-se aos alunos uma explicação acerca da correção dos seus 

enunciados. 

 

Atividades de sensibilização: 

a. Os alunos podem observar uma determinada especificidade gramatical ou pode 

ser-lhes facultada uma regra específica que a descreva ou explique; 

b. Realizam um esforço intelectual para o entender; 

c.  As atividades estão orientadas para a compreensão de uma especificidade 

linguística e para a explicação de possíveis mal-entendidos; 

d. Os alunos podem, embora não o tenham de fazer obrigatoriamente, formular 

uma regra para descrever a especificidade gramatical em questão; 

e. Realizam tarefas de consciencialização gramatical, especialmente formuladas 

para essa finalidade. 

Neste sentido, torna-se cada vez mais necessário que docentes e discentes construam 

uma gramática pedagógica da língua objeto de estudo. Isto quer dizer que é fundamental 

«estabelecer uma ponte que relacione organicamente gramáticas formais e o trabalho 

que se realiza na aula de uma língua estrangeira» (Santos 1998: 384), onde a reflexão 

gramatical se torne ativa e útil, que parta do uso, de realizações linguísticas concretas e 

também da experiência linguística do grupo de estudantes. No caso específico do ensino 

do espanhol a alunos portugueses, a reflexão gramatical poderá passar, por exemplo, por 

momentos de análise contrastiva ou de atividades pela descoberta que despertem nos 

alunos a consciencialização de alguns fenómenos linguísticos semelhantes ou diferentes 

da sua língua materna. 
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3.2. ATIVIDADES PELA DESCOBERTA 

 

Os estudantes de uma língua estrangeira elaboram dois tipos de conhecimento 

gramatical que são usados na comunicação: o conhecimento explícito, que corresponde 

a regras e estruturas da língua estrangeira, analisadas e organizadas conscientemente 

pelo aluno; e o conhecimento implícito, de natureza intuitiva ou inconsciente e que pode 

ser dividido em duas formas: frases-fórmula (aprendidas em bloco) e regras intuitivas 

(regras que subjazem quando o aluno fala ou escreve espontaneamente).  

Ambos conhecimentos são importantes. No entanto, a principal função do 

conhecimento explícito durante a comunicação é a de monitorizar (rever e corrigir) a 

qualidade formal dos enunciados dos alunos, o que implica que o aluno tenha 

consciência do erro e que deva conhecer a forma correta que lhe permita corrigi-lo. 

Assim, o conhecimento explícito tem um papel secundário no uso natural da linguagem.  

No entanto, embora não haja relação direta entre um e outro, o conhecimento 

explícito favorece a aquisição do conhecimento implícito, quando o aprendiz toma 

consciência das especificidades linguísticas registadas por si. Caso contrário, essas 

especificidades seriam totalmente ignoradas pelo aluno. 

As investigações realizadas por alguns autores, tais como Ellis (1993) e Long (1991), 

sobre a relação entre o ensino da gramática e o conhecimento gramatical que esta 

proporciona concluíram o seguinte: 

a. o ensino da gramática contribui para uma aprendizagem mais rápida e mais 

rigorosa nas produções dos alunos; 

b. o ensino explícito de estruturas gramaticais concretas transforma-se 

necessariamente em conhecimento implícito; 

c. a prática da gramática através de exercícios não se transforma 

necessariamente em conhecimento gramatical implícito; 

d. o ensino explícito tende a gerar conhecimento implícito quando está ligado a 

oportunidades naturais de comunicação. 

   21  
 



 

 

                                                

Segundo Goméz del Estal e Zanón (1999: 82-83), a investigação realizada sobre a 

aprendizagem da gramática permite-nos tecer algumas considerações sobre a sua 

abordagem em sala de aula.  

Por um lado, não nos parece recomendável orientar as atividades de ensino da 

gramática para uma acumulação de conhecimento explícito. Caso contrário, corre-se o 

risco de que sirva só para a resolução de exercícios a curto prazo, sem garantir a sua 

interiorização e utilização. Para além disso, o trabalho descontextualizado de um 

conhecimento explícito não garante a construção de conhecimento implícito. Por outro 

lado, também não é aconselhável dirigir o ensino da gramática a um conhecimento 

unicamente implícito, pois isso foi o que os métodos áudio-orais tentaram fazer, 

defendendo que a repetição de estruturas levaria à sua interiorização.  

Assim, a solução é um ensino da gramática direcionado em dois sentidos:  

a. num conhecimento explícito que facilite o processo de aprendizagem implícito 

da gramática, ou seja, que permita a análise de intake, monitorização17 e 

mecanismos de reestruturação do sistema gramatical; 

b. no uso da gramática ligado a atividades de comunicação, ou seja, através do 

uso e reflexão sobre o funcionamento gramatical nas amostras reais da língua. 

Estas duas formas de abordar o ensino da gramática associam-se assim a dois tipos 

de tarefas diferenciadas por alguns autores (Long 1985 e Estaire & Zanón 1990): a) as 

tarefas de aprendizagem, que têm como finalidade proporcionar ao aluno os 

instrumentos necessários para a realização da tarefa comunicativa ou final; b) as tarefas 

comunicativas, que se baseiam no desenvolvimento da competência comunicativa. 

 

17 Ortega (1988: 19) destaca precisamente a monitorização como uma das razões para que o ensino da 

gramática faça sentido em sala de aula. Segundo o autor, o fenómeno da monitorização consiste «em 

certos processos de retroalimentação ligados à comunicação através dos quais os falantes avaliam de 

diferentes modos a produção de um enunciado e os seus resultados» (tradução nossa). É em produções 

formais (por exemplo, ao escrever) que se costuma ativar este mecanismo que se apoia em algum saber 

armazenado de modo mais ou menos consciente. 
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No entanto, estes dois tipos de trabalho em sala de aula apresentam alguma 

incoerência, uma vez que separam as atividades comunicativas da gramática. Se por um 

lado, trabalhamos a comunicação, por outro, desenvolvemos um trabalho gramatical 

onde não existe comunicação, o que contradiz os princípios orientadores do enfoque 

comunicativo. 

 Teóricos como Sharwood Smith (1981) ou Fotos e Ellis (1991) procuraram 

desvendar a relação entre a gramática e a metodologia comunicativa mediante tarefas. 

Dos seus trabalhos ressalta a ideia de «consciência gramatical» (grammar 

consciousness-raising), que consiste no desenvolvimento da consciência dos alunos, 

que vão refletindo autonomamente, de forma a responderem a certas questões 

gramaticais.   

Os autores acima mencionados formularam um conjunto de critérios para a 

elaboração de tarefas gramaticais. As características de um ensino da gramática 

orientada para a consciencialização são as seguintes: 

a. fazer os alunos refletirem sobre determinados fenómenos gramaticais; 

b. provocar a análise e compreensão de especificidades formais e funcionais desses 

fenómenos; 

c. ajudar os alunos a construírem, através de um processo de descoberta 

progressiva, uma representação mental ou uma regra específica sobre esses 

fenómenos; 

d. incluir possibilidades de uso comunicativo (de compreensão e produção) da 

língua estrangeira no interior das tarefas gramaticais;  

e. incluir uma fase de feedback aos alunos sobre a utilização da estrutura gramatical 

ao longo da atividade. 

O professor de língua estrangeira deve dar lugar ao ensino da gramática tendo em 

conta três fatores: as necessidades linguísticas que exigem determinada atividade 

comunicativa a realizar pelos alunos; os conteúdos gramaticais que exigem o programa; 

os objetivos, necessidades e dificuldades dos seus alunos. Para além disso, é necessário 

também ter em conta o tipo de língua que ensinamos. Relativamente a este aspeto, 

Santos Gargallo (1999: 26-27) refere o seguinte: 
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(…) a complexidade estrutural de uma língua – como é o caso do espanhol – poderá exigir, para uma 

aprendizagem adequada, uma sequência e uma atuação que incidam na reflexão consciente sobre o 

funcionamento do sistema. Em qualquer caso, estas considerações são as que, em última análise, 

determinam se a aprendizagem de regras gramaticais deve ser dirigida pelo critério de menor a maior 

complexidade. (tradução nossa) 

 

No entanto, ao trabalhar a gramática em sala de aula afastamo-nos muitas vezes de 

uma metodologia comunicativa, centrada no aluno. A interação é mínima e produz-se 

normalmente uma perda imediata da atenção por parte do estudante, muitas vezes pouco 

interessado em questões gramaticais. 

Graças às tarefas gramaticais, que devem favorecer uma «tomada de consciência» 

dos aspetos formais da língua, a fim de despertar ou guiar os mecanismos de análise 

linguística, é possível integrar a gramática dentro de uma unidade didática, mantendo a 

comunicação. Assim, os alunos interagem, colocam objetivos de busca e análise da 

informação com os seus companheiros e negoceiam entre eles no momento de resolver 

a tarefa gramatical. O professor passa a ter um papel de mero moderador e orientador. 

Ao contrário da «lição de gramática» tradicional, o conteúdo não aparece diretamente, 

mas antes vai sendo elaborado ao longo da discussão. 

As tarefas gramaticais são uma alternativa coerente para o ensino da gramática 

porque fazem o aluno passar por um processo de reflexão metalinguística que os leva ao 

reconhecimento de uma parte do sistema gramatical da língua estrangeira. Desta forma, 

motivamos os alunos a refletir sobre a língua que aprendem, interagindo entre si, 

facilitando numa primeira fase a aprendizagem autónoma e promovendo o trabalho 

individual e ainda a criação de uma gramática individualizada da língua estrangeira por 

parte do aprendiz. Para além disso, as tarefas gramaticais vão ao encontro do programa 

de espanhol (Fernández 2001: 4), que visualiza o processo de aquisição de uma língua 

estrangeira como «uma construção criativa em que o aluno, apoiando-se num conjunto 

de estratégias a partir do input linguístico recebido, formula hipóteses para elaborar 

regras que configuram a representação interna do novo sistema». 

Embora haja muitos conteúdos passíveis de serem tratados através de tarefas 

gramaticais, é necessário ter algum cuidado quando nos referimos ao ensino de línguas 
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estrangeiras muito próximas da língua materna dos estudantes. Relativamente ao ensino 

do espanhol a alunos portugueses, é preciso ter em conta que nem todos os conteúdos 

linguísticos necessitam de um tratamento específico que obrigue a uma 

consciencialização e reflexão gramatical por parte dos formandos. 

 Como sabemos, o português e o espanhol são línguas muito próximas e, por isso, 

quando se trata de realizar tarefas gramaticais, consideramos que será mais pertinente 

refletir sobre especificidades linguísticas que geram mais confusão entre as duas línguas 

e que, por essa razão, exigem um tratamento mais detalhado em sala de aula.  

Boéssio (2003: 11-15) ressalta a importância da formação de uma consciência 

linguística por parte dos estudantes. Essa consciencialização permitiria ao aluno 

reconhecer as semelhanças e as diferenças estruturais entre o português e o espanhol, 

com o objetivo de reduzir as interferências, fazendo com que ele avance na etapa da 

aprendizagem da língua alvo. São vários os aspetos gramaticais que diferem do 

espanhol para o português18, tais como a presença/ ausência do artigo em espanhol, o 

uso do artigo neutro em espanhol, o uso das contrações, a diferença de género em 

algumas palavras, a expressão do passado (com o uso distinto do pretérito perfecto e 

pretérito indefenido em espanhol), a expressão de mudança (abordagem dos verbos de 

cambio), entre outros.  

 Na secção seguinte abordaremos o uso dos verbos de cambio em espanhol, uma 

especificidade gramatical que poderá gerar confusão e um uso inadequado por parte dos 

aprendizes portugueses de espanhol. 

 

 

 

 

18 A obra de Duarte (2005) refere precisamente algumas diferenças de usos gramaticais entre o espanhol e 

o português. Tendo em conta essas diferenças e, de acordo com as necessidades dos estudantes, o 

professor de E/LE poderá criar diversas atividades de reflexão gramatical que levem o aluno português a 

tomar consciência de algumas das diferenças entre ambas as línguas. 

   25  
 



 

 

                                                

4. OS VERBOS DE CAMBIO 

 

A escolha dos verbos de cambio como tema para este trabalho está relacionada com 

as dificuldades recorrentes que sentem os alunos portugueses quando necessitam de 

expressar mudanças e transformações em espanhol. Qualquer professor de espanhol 

língua estrangeira, que tenha conhecimentos de língua portuguesa, sabe que a origem 

destes problemas radica no facto de em espanhol existirem vários verbos para expressar 

as transformações que sofre o sujeito, enquanto em português, em alguns casos, um 

único verbo (tal como ficar) expressa vários processos de mudança. 

Tendo em conta esta dificuldade19 do espanhol para alunos portugueses, seria de 

esperar que as gramáticas e manuais de espanhol língua estrangeira dedicassem alguns 

capítulos específicos a este tema, permitindo prevenir, corrigir e evitar a fossilização 

deste tipo de erros. No entanto, relativamente ao tema dos verbos de cambio, o 

professor de E/LE depara-se com um vazio: são raros os manuais ou gramáticas que se 

referem a este tipo de verbos e os poucos que o fazem têm abordagens muito 

divergentes, nomeadamente em relação à sua nomenclatura e/ ou categorização. 

Sobre os poucos estudos realizados acerca deste tipo de verbos, Eddington (1999: 2) 

constata o seguinte: 

 
O espanhol é uma língua rica em verbos que expressam mudança de estado. Seria de supor que tal 

diversidade teria feito desses verbos um foco de discussão e análise, da mesma maneira que se 

realizou a distinção entre os copulativos «ser» e «estar» ou as preposições «por» e «para». A verdade 

é que estes verbos têm sido objeto de poucos estudos a partir de um ponto de vista pedagógico ou 

linguístico. Por exemplo, Fente procurou uma ampla variedade de gramáticas de referência de 

Espanhol padrão e acabou por não encontrar qualquer menção aos diferentes verbos de mudança de 

estado ou então apenas breves alusões com pouco valor substancial. (tradução nossa)  

 

 

19 É de salientar que esta dificuldade é partilhada também pelos falantes de francês, inglês, italiano e 

alemão que na sua língua se expressam através de uma só forma, nomeadamente através dos verbos 

devenir, become, diventare e werden (Matte Bon 1992: 54). 
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Como o ensino do espanhol em Portugal é relativamente recente, não existem ainda 

no mercado português manuais específicos20 para falantes lusófonos. Por outro lado, 

são raros os manuais não específicos de E/LE que abordam o tema de uma forma 

pormenorizada, assim como também são muito poucas as gramáticas pedagógicas21 e 

teóricas que o abordam.  

Se, por um lado, as gramáticas fornecem uma explicação morfossintática, alguns 

manuais22, tais como Redes 2 (Oliva & Quiñones 2003) e Gente 2 (Martín Peris et al. 

1999), simplificam a sua abordagem gramatical, referindo o tema parcialmente, pois a 

aprendizagem baseia-se muitas vezes na memorização de expressões típicas (tais como 

ponerse enfermo/ rojo/ nervioso e volverse loco/ antipático) e preenchimento de 

espaços em branco. 

Algumas gramáticas e monografias tratam o tema deste trabalho. Assim, a partir de 

alguns estudos, iremos fazer uma apresentação dos verbos de cambio e classificá-los 

quanto às suas semelhanças e diferenças de uso. 

Em espanhol, os processos (léxicos, morfológicos e sintáticos) utilizados para falar 

das transformações que sofre o sujeito são diversos, ou seja, para expressar a noção de 

mudança, alteração de estado e/ ou qualidade, a língua espanhola dispõe de várias 

palavras e expressões.  

Já muitos autores se dedicaram ao estudo dos denominados verbos de cambio. No 

entanto, a obra de Porroche (1988) é a que descreve estes verbos de uma forma mais 

sistemática. Segundo a autora, a ideia de cambio em espanhol pode exprimir-se de três 

formas distintas:  

a. através de perífrases verbais com os verbos ser e estar, tais como llegar a, 

venir a ou pasar a; 
 

20 No Brasil já existem diversos manuais específicos de E/LE que se destinam a falantes de português. 
21 Ao contrário da maioria das gramáticas, Cano (2010) refere-se aos verbos de cambio e propõe 

inclusivamente alguns exercícios de aplicação com os verbos hacerse, volverse, ponerse e quedar(se). 
22 O manual Club Prisma B1 (Cerdeira et al. 2009: 104-127) dedica a unidade «¡Vaya fama!» a trabalhar os 

verbos de cambio de uma forma mais sistemática. No entanto, os alunos não são levados a refletir sobre 

as diferenças entre os verbos, já que as regras lhes são explicadas num quadro-síntese. 
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b. através de verbos derivados de adjetivos ou nomes, como por exemplo 

adelgazar, enloquecer, encalvecer; 

c. a partir dos denominados verbos de cambio23, tais como ponerse, volverse, 

hacerse ou quedar(se). 

Algumas perífrases verbais têm correspondência direta com o português e, por isso, 

não colocam grandes dificuldades ao aluno lusófono que aprende espanhol. Por 

exemplo, a frase María ha pasado a ser secretaria (antes era auxiliar administrativa) 

significa literalmente «A Maria passou a ser secretária», colocando-se uma maior ênfase 

na situação anterior do sujeito.  

Segundo Porroche (1988), o uso dos verbos derivados de adjetivos ou nomes, em 

detrimento de um verbo de cambio, pode depender de vários fatores: questões de estilo, 

de registo de linguagem (ponerse calvo/ encalvecer) ou de diferenças de valores 

semânticos (ponerse contento/ acontentarse) em casos específicos. No entanto, em 

alguns casos onde os nomes e/ ou adjetivos não derivaram em verbos, é necessário 

recorrer obrigatoriamente aos verbos de cambio, como por exemplo nos nomes que se 

referem a profissões (Él se hizo médico). 

De acordo com a autora, a ideia de mudança de estado ou qualidade pode exprimir-se 

também em espanhol através dos seguintes verbos em construção copulativa: ponerse, 

quedarse, hacerse, volverse, convertirse, trocarse, tornarse. Contudo, alguns autores, 

tais como Morimoto e Pavón (2007), Eres (2005), Demonte e Masullo (1999), Eddington 

(1999) e Matte Bon (1992), incluem ainda outras expressões verbais, nomeadamente 

caer, acabar, estar hecho un/una, llegar a ser/estar, terminar, entrar a, meterse, 

transformarse, dejar, pasar a ser, resultar, salir. 

Os verbos de cambio, em construção copulativa, constroem-se geralmente com o 

pronome reflexivo «se». O predicativo do verbo está portanto diretamente relacionado 

com o sujeito. No entanto, passará a ser predicativo do complemento direto nas 

 

23 A autora refere-se ainda às expressões verbais de mudança tornarse en e trocarse en, mas com menor 

uso na língua oral. 
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construções denominadas de causativas24. A autora Bermejo (1990) propõe-nos os 

exemplos seguintes: a) Ellos se pusieron muy contentos de vernos;  b) Nuestra visita los 

puso muy contentos. Na frase a) a palavra contentos tem a função de predicativo do 

sujeito, enquanto na frase b) a mesma palavra tem a função de predicativo do 

complemento direto. Isto significa que o verbo só tem sentido de mudança na primeira 

frase, até porque é apenas nessa frase que aparece com o pronome reflexivo «se». 

O uso do pronome reflexivo implica também determinar a sua função. No entanto, o 

estudo de Porroche (1988) nunca o menciona. Em relação ao estudo de Alarcos (1982), o 

uso de «se» não se aplica a nenhum verbo de cambio. Só na obra de Molina (1986: 39) é 

possível encontrar uma referência específica às orações formadas com os verbos de 

cambio, denominadas pelo autor de «orações médias», tendo o pronome reflexivo 

função de complemento direto. 

 
Entre as orações médias devem incluir-se aquelas formadas com os chamados verbos de «cambio» ou 

«devenir», que aparecem em construção perifrástica (com substantivo ou adjetivo), como hacerse, 

convertirse en, ponerse, volverse, etc. (tradução nossa) 

 

Este autor também se refere às construções denominadas de causativas, indicando que 

«estes verbos também admitem um uso transitivo não médio: Lo hice rico en menos de 

dos años, lo han vuelto taciturno, etc.» 25 (idem).  

Todas as questões acima assinaladas só vêm realçar a dificuldade que existe em 

sistematizar os verbos de cambio, tanto ao nível semântico, como ao nível da estrutura 

de que fazem parte. Tal como nos menciona Bermejo (1990: 49), são inúmeras as 

denominações atribuídas às orações onde estão incluídos estes verbos: 

 

 

24 Porroche (1988: 137) também se refere a este tipo de construções causativas, não só em relação ao verbo 

ponerse, como também ao verbo hacerse, referindo que «as construções copulativas onde aparece o verbo 

hacerse admitem a transformação causativa [...]». (tradução nossa) 
25 Tradução nossa. 
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A denominação dada a estas construções é muito variada: orações de predicado nominal, construções 

«quase-copulativas», construções atributivas ou construções copulativas. De igual modo, o elemento 

nominal do predicado é denominado de atributo26 ou complemento predicativo, em função das 

gramáticas e autores. (tradução nossa) 

 

As autoras Morimoto e Pavón (2007) incluem os verbos de cambio num grupo de 

verbos denominado de pseudo-copulativos27. Segundo as autoras, estes verbos 

partilham algumas características com os verbos copulativos ser e estar28, tais como: 

 

a.  perda de significado léxico; 

b.  função de nexo do predicativo do sujeito (neste tipo de construções o 

predicativo do sujeito é que é o núcleo semântico do predicado); 

c.  obrigatoriedade da presença do predicativo do sujeito neste tipo de construções. 

 

Contudo, estes verbos apresentam também algumas diferenças em relação aos 

verbos copulativos ser e estar. Por exemplo:  

 

1. pronominalização do predicativo do sujeito só é permitida com os verbos ser e 

estar (María es guapa / María lo es; María se puso nerviosa/ *Maria se lo 

puso).  

2. maior valor semântico dos verbos pseudo-copulativos em relação aos verbos 

copulativos ser e estar, pois podem ter sentido de permanência ou mudança. 

 

O valor semântico principal dos verbos de cambio está relacionado com o 

significado aspetual do predicativo nominal. Isto significa que os verbos de cambio, ao 

contrário dos verbos copulativos ser e estar e outros verbos pseudo-copulativos, 

 

26 A designação de atributo, em espanhol, corresponde ao predicativo do sujeito, em português. 
27 Demonte e Masullo (1999: 2511) também incluem os verbos de cambio de estado e resultado no grupo 

dos verbos pseudo-copulativos.  
28 Convém referir que para alguns autores, tais como Porroche (1988), o único verbo que consideram 

copulativo é o verbo ser. 
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proporcionam informação relativa ao tempo, ou seja, indicam se se trata de um estado 

permanente, momentâneo ou um evento com progressão temporal. Por exemplo, a frase 

«se quedó pálido de la impresión» transmite-nos a informação de um estado 

momentâneo, enquanto a frase «se quedó ciego por muchos años» transmite-nos a 

informação de um estado permanente. 

 Segundo as autoras acima citadas, os verbos pseudo-copulativos de cambio 

podem ser divididos em três grupos, segundo o tipo de predicativos nominais com os 

quais se podem juntar: 

 

a. primeiro grupo: verbos compatíveis com ser e que rejeitam predicativos 

exclusivos de estar, tais como hacerse e volverse;  

b. segundo grupo: verbos compatíveis com estar e que excluem predicativos 

exclusivos de ser, tais como ponerse, quedar(se), acabar e caer; 

c. terceiro grupo: verbos sem restrições, ou seja, aceitam predicativos compatíveis 

com ser e com estar, tais como resultar e salir. 

 

Na secção seguinte centrar-nos-emos na descrição dos verbos dos dois primeiros 

grupos, pois neles estão incluídos os verbos de cambio definidos por Porroche (1988: 9). 

Optámos por nos focar mais nestes grupos de verbos pois, segundo esta autora, «estas 

construções constituem o procedimento gramatical que se utiliza de uma maneira mais 

constante em espanhol para exprimir a aquisição de uma qualidade ou um estado através 

de uma mudança»29. 

 

 

 

 

 

29 Tradução nossa. 
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 4.1. SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS VERBOS DE CAMBIO 

Apesar de encontrarmos diferentes formas de abordagem dos verbos de cambio, 

diversas nomenclaturas e categorizações, a maioria dos autores inclui os verbos hacerse, 

volverse, convertirse, ponerse e quedarse no grupo dos verbos de cambio.  

4.1.1. Verbos hacerse e volverse e convertirse  

Em relação ao primeiro grupo, os verbos hacerse e volverse combinam com 

predicados compatíveis com ser, rejeitando predicados exclusivamente compatíveis 

com estar, tal como contento (*Ser/ Estar/ *Volverse contento). Para além disso, 

hacerse e volverse são compatíveis com os mesmos predicados e têm em comum 

algumas incompatibilidades. Nenhum dos dois admite como predicado um sintagma 

nominal com artigo ou outro determinante com caráter definido. Todavia, estes verbos 

não se utilizam indistintamente, já que também apresentam algumas diferenças. O verbo 

hacerse aceita sujeitos controladores e não controladores, enquanto volverse só é 

compatível com sujeitos não controladores. Vejamos os seguintes exemplos: 

a. José se hizo abogado. (sujeito controlador) 

b. Se volvió rico de repente. (sujeito não controlador) 

c. Se hizo rico, tras hacer trabajado veinte años. (sujeito controlador) 

As características destes verbos influenciam o tipo de propriedades semânticas dos 

possíveis predicativos de hacerse e volverse. Assim, é normal que os predicativos 

relacionados com nomes de profissões ou com adjetivos considerados socialmente 

positivos (exemplo: rico) estejam mais relacionados com hacerse. Ao contrário, os 

adjetivos negativos associam-se mais naturalmente a volverse. Para além disso, os 

adjetivos que exprimem cor e defeitos físicos também não se combinam com hacerse, 

mas antes com volverse. 

Apesar de Morimoto e Pavón (2007) não se referirem no primeiro grupo a 

convertirse, este verbo também só é compatível com ser. Porroche (1988) refere-o como 

um verbo muito próximo a volverse e hacerse, pois significa qualidade e mudança, que 

pode ser gradual. Contudo, este verbo de cambio distingue-se de volverse porque só é 
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compatível com nomes (exemplo: Se convirtió en piloto civil) e distingue-se de hacerse 

porque não implica voluntariedade, nem esforço. 

4.1.2. Verbos ponerse e quedarse 

No que diz respeito ao segundo grupo, os verbos ponerse e quedar(se)30 associam-se 

a predicativos compatíveis com estar e excluem os que apenas são compatíveis com ser, 

como por exemplo tacaño (Ser/ *Estar/ volverse tacaño). No entanto, em alguns casos 

específicos, o verbo quedarse associa-se a adjetivos que são compatíveis tanto com ser 

como com estar (adjetivos associados a perdas físicas, tais como cojo, sordo, ciego) ou 

com adjetivos só compatíveis com ser (quedarse analfabeto).  

 O verbo quedar(se) pode ter um valor estativo ou eventivo. Se tiver um valor 

estativo, transmite uma ideia de permanência num estado (exemplo: Se quedó despierto 

toda la noche). Se tiver um valor eventivo, trata-se de um verbo de cambio e pode ter 

dois sentidos: 

a. combinado com predicados do tipo: maravillado, atónito (...) transmite um 

acontecimento de mudança pontual (exemplo: se quedó maravillado); 

b. combinado com predicados do tipo: ciego, calvo, sordo (...) transmite um 

acontecimento que se prolonga no tempo e,  por isso, está associado a perdas 

físicas ou psíquicas. 

O verbo ponerse transmite também uma mudança de estado mas, ao contrário de 

quedar(se), não designa um acontecimento pontual e, por isso, é possível combiná-lo 

com os modificadores poco a poco ou progresivamente (exemplos: Se puso enfermo 

poco a poco/ *Se quedó atónito poco a poco). 

Como pudemos constatar anteriormente, para além da construção copulativa ser uma 

das semelhanças dos verbos de cambio com os verbos ser e estar, há também uma outra 

correspondência possível entre os verbos de mudança e a oposição que se estabelece 

entre ser e estar, baseada geralmente em qualidade (ser) e estado (estar). Assim, é 
 

30 Segundo Porroche (1988), neste grupo só são considerados os verbos de cambio ponerse e quedar(se).  
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possível fazer a distinção entre os verbos hacerse, volverse e convertirse, que exprimem 

qualidade, e os verbos ponerse e quedar(se), que exprimem estado. 

A oposição hacerse, volverse, convertirse, ponerse e quedar(se) ocorre também 

relativamente aos elementos morfológicos que funcionam como predicativo. Assim, a 

melhor forma de verificar essas diferenças entre estes verbos é através do quadro 

seguinte31: 
 Adjetivo Particípio Nome Advérbio  S. Preposicional 

quedar(se) X X  X X 

ponerse X X  X X 

hacerse X  X   

volverse X  X   

convertirse en   X   

 

Observando o quadro anterior, é possível verificar que, ao contrário dos outros 

verbos,  ponerse e quedarse podem construir-se com particípios, advérbios e sintagmas 

preposicionais. Já o verbo convertirse só é compatível com nomes. 

Ao nível semântico, ponerse caracteriza-se por exprimir mudança e estado, já que a 

mudança pode ser temporária e o sujeito pode mudar novamente. Os adjetivos mais 

frequentes que se juntam a ponerse são os que exprimem cores, aspeto, estados de 

ânimo e de saúde. Ao verbo quedar(se) acrescenta-se a ideia de duração do estado, o 

que faz com que os verbos ponerse e quedar(se) não sejam intermutáveis. A este 

respeito Porroche  (1988: 132) diz-nos: 

 
Esta característica do verbo quedar(se) em construção copulativa (…) explica que os verbos 

quedar(se) e ponerse nem sempre sejam intermutáveis e que alguns adjetivos, cujo valor semântico 

não pode ser concebido como um estado momentâneo – por exemplo, os que expressam defeitos 

físicos (ciego, sordo, cojo…) ou estado civil (soltero, viudo…) – apareçam com o verbo quedar(se), 

mas nunca com o verbo ponerse (tradução nossa). 

 

                                                 

31 Este quadro foi extraído do artigo de Bermejo (1990: 49). 
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No grupo volverse, hacerse e convertirse en são poucas as diferenças semânticas 

(exceto a voluntariedade e a mudança gradual ou repentina, já assinaladas 

anteriormente). Assim sendo, segundo Bermejo (1990), devemos referir-nos antes a 

preferências de uso:  

a. prefere-se convertirse en em construções com nomes acompanhados de 

determinantes; 

b. prefere-se hacerse com nomes relacionados com profissões, religião, 

ideologia, geralmente sem virem acompanhados de determinante.   

Como podemos verificar, são vários os fatores que ajudam a distinguir os verbos 

de cambio, nomeadamente o facto de o predicado ser nominal ou adjetival, se a 

mudança é gradual ou momentânea, se ocorre de forma passiva ou ativa ou se o nome 

ou adjetivo do predicado é compatível com ser ou estar. Assim sendo, tal como nos diz 

Eddington (1999: 2), «a relação entre os verbos de mudança de estado é extremamente 

complexa e não está sujeita a regras rápidas e superficiais»32. 

 

4.2. AS DIFICULDADES NO USO DOS VERBOS DE CAMBIO POR ALUNOS PORTUGUESES 

 

Segundo Bermejo (1990), os verbos que maiores dificuldades apresentam aos 

estudantes estrangeiros de línguas próximas são ponerse, quedar(se), hacerse, volverse 

e convertirse. Estas dificuldades estão relacionadas não só com a questão da delimitação 

do campo semântico destes verbos, mas também com a sua estrutura sintática. 

Para os estudantes portugueses (e também professores) de espanhol, é difícil usar os 

verbos de cambio porque, em português, usamos menos verbos para expressar 

mudanças e privilegiamos mais uns do que outros: «ficar» e «tornar-se» são mais 

usados do que «transformar-se». No entanto, tal como nos indica Eres (2005: 173), «a 

falta de correspondência biunívoca gera muitas confusões e usos inadequados e até 
 

32 Tradução nossa. 
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incorretos que se observam em alunos e professores». Por exemplo, em português o 

verbo «ficar» é um dos verbos mais usados para expressar transformações e tem usos 

semânticos muito diversificados. Desta forma, segundo Andrade (2004), o falante de 

português tem dificuldade em apropriar-se das diferentes noções aspetuais do verbo 

«ficar» e redistribuí-las nas diversas estruturas predicativas do espanhol.  

Para além de tudo isto, é importante ter em conta que, apesar de acompanhado dos 

mesmos adjetivos ou nomes, determinado verbo de cambio pode mudar o significado de 

o que se diz muito substancialmente, o que pode provocar confusões ou inadequações 

de uso. Vejamos as seguintes frases propostas por Eres (2005) que servem para 

exemplificar algumas das variações de sentido que certos verbos de cambio podem 

adquirir: 

a. Dejé a mi abuelo en casa de mis tíos y se quedó contento. 

b. Le llevé el libro a mi abuelo y se puso contento. 

Embora os verbos de cambio das frases anteriores (ponerse e quedarse) se traduzam 

pelo mesmo verbo em português (ficar), o sentido que transmitem é diferente. Na frase 

a)  o estado de contentamento é duradouro, enquanto o da frase b) podemos dizer que é 

momentâneo. A este respeito Filho (2006: 180-181) alerta-nos para as dúvidas que 

persistem em alunos (e por conseguinte professores) em enunciados semelhantes aos 

anteriores. Nas frases Antonio se puso/ se quedó/ se volvió triste, apesar de serem 

traduzidas da mesma maneira em português (e, por isso, serem intermutáveis 

sintaticamente), há uma diferença de significado ao nível da duração. 

Segundo o autor, a falta de um domínio do valor semântico dos verbos acima 

assinalados leva a uma redução dos verbos quedar(se), ponerse e volverse para 

simplesmente quedar(se). Ora se esta redução, que se deve à transposição de quedar(se) 

para o português «ficar»33, não impede, por um lado, a compreensão por parte do 

 

33 Porroche (1988: 132) refere que quedarse é o verbo copulativo mais utilizado depois de ser e estar. O 

facto de o uso de quedarse em construção copulativa ser muito frequente em espanhol poderá explicar, de 

certa forma, o uso mais sistemático deste verbo por partes de falantes lusófonos.  
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falante nativo espanhol, por outro lado, «revela por parte do estudante de E/LE a falta 

de competência gramatical e a da pragmático-discursiva» (Filho 2006: 181). 

Para além de tudo isto, é necessário relembrar que os verbos de cambio (com ou sem 

o pronome reflexivo «se») têm muitas vezes outros valores semânticos para além de 

mudança. Por exemplo, quedar(se) pode ter outras traduções diferentes, para além de 

«ficar», como se pode verificar no quadro abaixo: 

 
Quedar(se) Ficar, combinar, faltar... 

Me quedé en la fiesta hasta muy tarde. 

Quedamos vernos mañana. 

Quedan quince días para las vacaciones. 

Queda cerca de la escuela. 

Quedé agotada. 

Fiquei na festa até muito tarde. 

Combinamos encontrar-nos amanhã. 

Faltam quinze dias para as férias. 

Fica perto da escola. 

Fiquei esgotada. 

   

Além de quedar(se), outros verbos de cambio podem mudar substancialmente de 

significado. Porroche (1988: 137) menciona o verbo hacerse, que pode exprimir opinião, 

equivalendo o seu significado ao verbo «parecer» em português (exemplos: «La 

película se me ha hecho corta» e «El trabajo se nos hace pesado y aburrido»). 

Segundo Hoyos Andrade (1993: 12), quando se trata de ensinar línguas tão próximas 

como o português e o espanhol, há que também ter em conta três aspetos: a) o que é 

igual nas duas línguas; b) o que parece igual, mas não é; c) o que é realmente diferente. 

Relativamente à alínea a), podemos concluir que ponerse e quedarse se traduzem 

igualmente por «ficar» em português, embora ambos tenham matizes de significado 

diferentes, como já foi referido anteriormente. 

Quanto à alínea b), podemos referir que, embora todos os verbos de cambio tenham 

um sentido de mudança, só alguns se traduzem por «ficar» em português, visto que 

alguns34 poderão ter traduções diferentes, tais como «tornar-se» ou «transformar-se». 

Em relação à alínea c), é possível verificar que, sendo tão variados e distintos, os 

verbos de cambio são estruturas próprias da língua espanhola que podem ser divididos 
                                                 

34 Alguns verbos, tais como volverse, poderão ser traduzidos de duas formas diferentes («tornar-se» ou 

«ficar»), dependendo dos contextos de uso. 
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em vários grupos, exprimindo cada um deles mudanças diferentes: mudanças com 

caráter permanente, mudanças acidentais, resultado final de uma mudança. 

Ao cumprir os passos anteriores, há que ter em conta os diferentes níveis de língua: 

fonéticos, morfológicos, sintáticos e lexicais. Esta abordagem do ensino da língua 

estrangeira está relacionada com a área da análise contrastiva, modelo de ensino que 

pretende alertar para as diferenças existentes entre língua materna e língua estrangeira. 

Concluindo, o tema dos verbos de cambio da língua espanhola deve ser tratado mais 

pormenorizadamente no processo de ensino e aprendizagem de portugueses estudantes 

de espanhol, tendo em conta a possibilidade de interferência que existe da língua 

portuguesa na língua espanhola. Na verdade, o tratamento desta especificidade 

linguística em sala de aula não pode estar sujeito a um simples input compreensível de 

comunicação, pois está provado que uma das origens da fossilização dos erros é o uso 

de metodologias que não se adequem às necessidades específicas dos estudantes no que 

diz respeito às características da sua língua materna (Durão 2007: 58).  

 

5. A ABORDAGEM DOS VERBOS DE CAMBIO EM MANUAIS DE E/LE 

 

Tal como mencionado no capítulo anterior, verificámos que há muito poucas 

referências relativamente ao tema da expressão de cambio, quer em manuais, quer em 

gramáticas pedagógicas. No entanto, considerámos importante destacar alguns dos 

materiais (não específicos para portugueses) que abordam o tema e como o fazem.  

Alguns dos manuais (de nível A2 a B2) que se dedicam a este tema são os seguintes: 

Gente 2 (adultos, Gente 3, Redes 2 (adultos) e Club Prisma.  

No manual Gente 2 (Martín Peris et al. 1999: 132-143) os verbos de cambio ponerse, 

quedarse, volverse e hacerse são integrados na unidade «Gente con carácter», 

juntamente com convertirse en e algumas perífrases como dejar de ou seguir cujos 

objetivos principais são expressar sentimentos e estados de ânimo e descrever mudanças 

de personalidades.  

No método Gente 3 (Martín Peris et al. 2001: 28-25), os verbos de cambio são 

incluídos na unidade «Gente genial», sendo um dos objetivos a descrição de mudanças 

   38  
 



 

 

na vida ou na personalidade de alguém. Alguns verbos de cambio aparecem junto a 

outras expressões de mudança na vida (se casó/ se divorció/ se quedó viudo; tuvo una 

hija/ se le murió un hijo/ cambió de trabajo/ se hizo rico/ se quedó ciego/ se convirtió 

en un mito/ se puso muy enfermo, etc.). A tarefa final desta unidade consiste na escolha 

de três pessoas muito importantes para a história da humanidade e na defesa dos seus 

méritos. 

Relativamente ao manual Redes 2 (Oliva & Quiñones 2003: 107-116), deparamo-nos 

com uma unidade denominada «Cambios». Um dos objetivos desta unidade é falar de 

mudanças físicas e de caráter. Encontramos portanto não só referência a um verbo de 

cambio [quedar(se)] como também a alguns verbos derivados de adjetivos (engordar, 

adelgazar). Na mesma unidade, os alunos podem ler um texto que se refere às 

mudanças da cidade de Madrid, onde lhes é solicitado que relacionem as expressões 

volverse, convertirse en e quedarse sin aos seus significados, nomeadamente cambiar 

de personalidade, transformarse en algo e perder algo. No final da unidade, é pedido 

aos estudantes que escrevam um texto intitulado Cambios en mi vida. 

Em relação ao Club prisma B1 (Cerdeira et al. 2009: 104-115), o manual dedica a 

unidade «¡Vaya fama!» ao desenvolvimento de algumas expressões de mudança 

(ponerse, hacerse, volverse, convertirse, llegar a ser). Um dos objetivos da unidade é 

expressar mudanças no estado de ânimo e no aspeto físico e a tarefa final consiste na 

produção escrita de um artigo sobre a boa/ má fama dos jovens do seu país. Ao 

contrário dos anteriores, neste manual são explicitadas algumas das diferenças de alguns 

verbos de cambio e verifica-se também uma preocupação específica acerca do contexto 

em que são usados estes verbos. 

A Gramática Comunicativa del Español (Cano et al. 2010), que parte das 

considerações do QECR (AA.VV. 2001) e dos Níveis de referência para o espanhol 

elaborados pelo Instituto Cervantes, também dedica o capítulo 10 ao treino da 

expressão da mudança em espanhol. Neste capítulo, encontramos a apresentação dos 

conteúdos mediante um diálogo ilustrado e gravado em CD áudio, seguida de uma 

tabela com a construção dos verbos de cambio (hacerse, volverse, quedarse e ponerse) e 

o seu significado. Após o estudo da forma gramatical e do seu uso, são apresentadas 

diversas atividades de língua em contexto (ler, escutar, dizer) baseadas em documentos 
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autênticos com exercícios de substituição de verbos derivados de adjetivos/ nomes em 

verbos de cambio, preenchimento de espaços em branco, exercícios de resposta múltipla 

e resposta a perguntas (utilizando os verbos de cambio). 

Se, por um lado, a maioria dos materiais que refere os verbos de cambio fornece uma 

explicação morfossintática, por outro lado, outros materiais abordam o tema 

parcialmente, mencionando só alguns verbos de cambio ou baseando-se muitas vezes na 

memorização de expressões típicas, tais como «ponerse enfermo/ rojo/ nervioso» ou 

«volverse loco/ antipático», ou em preenchimento de espaços em branco. Para além 

disso, a maioria dos manuais que menciona os verbos de cambio, opta por abordá-los 

em níveis mais avançados, a partir do nível A2. No entanto, é necessário relembrar que 

a maioria destes materiais não contempla um ensino específico a alunos lusófonos e, 

nesse sentido, cabe ao professor estar atento às necessidades dos alunos e, se necessário, 

recorrer a algumas atividades de análise contrastiva ou atividades de reflexão gramatical 

desde os primeiros níveis.  

Apesar do pouco material acessível no mercado acerca dos verbos de cambio, o 

professor de E/LE a alunos portugueses deve ter muita atenção quando abordar os 

verbos de cambio em aula. Por um lado, encontra-se perante falsos principiantes, que 

compreendem facilmente a expressão da mudança em espanhol; por outro lado, por 

estarem convencidos das suas capacidades, os alunos poderão facilmente «cair em erro» 

quando tiverem de falar das mudanças de alguém (ou suas), quer físicas, quer 

psicológicas. Os manuais podem ajudar, mas cabe ao professor o papel de prevenir, 

corrigir e evitar a fossilização de alguns erros, defendendo sempre um uso adequado do 

espanhol, que se afaste o mais possível do «portunhol», usado desde o início da 

primeira aula (como já foi anteriormente mencionado). 
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PARTE II – APLICAÇÃO DIDÁTICA 

 

Na segunda parte deste relatório apresentamos uma unidade didática que propõe a 

abordagem dos verbos de cambio na aula de espanhol a alunos portugueses através de 

tarefas. 

 Propomos, assim, uma unidade didática que visa o desenvolvimento da competência 

comunicativa, aliada a exercícios formais em sala de aula. No entanto, nos exercícios de 

prática formal, evitamos atividades que o aluno resolva mecanicamente, sem ter em 

consideração o significado dos diferentes recursos linguísticos praticados e sem 

considerar os contextos de uso. Pretendemos portanto que os alunos trabalhem a 

gramática através da descoberta pois esta é «a linha mais frutífera de instrução formal 

na aula de L2»35 (Gómez del Estal 2004: 782). 

Desta forma, durante a planificação da unidade didática apresentada, tivemos em 

conta a realização de exercícios formais que fossem coerentes com os princípios do 

enfoque comunicativo. Por essa razão, ao longo da unidade, os alunos praticam os 

recursos linguísticos necessários para a realização dos objetivos comunicativos 

determinados, mas tendo em atenção os seguintes aspetos: 

a. o exercício de conteúdos gramaticais é contextualizado; 

b. propicia-se o uso de diversas estratégias para que o aluno se habitue a 

descobrir por si mesmo o funcionamento das regras; 

c. procura-se (na medida do possível) dotar de sentido as produções linguísticas 

dos alunos relacionando-as com a sua própria identidade (as suas 

experiências, o seu ponto de vista…). 

Na segunda parte deste trabalho pretendemos, portanto, apresentar um trabalho mais 

específico para alunos portugueses, que visa uma reflexão linguística pois, tal como foi 

dito na primeira parte, é fundamental aliar o uso e a forma no ensino-aprendizagem, 

 

35 Tradução nossa. 
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para que a língua espanhola continue a ser um desafio para os alunos portugueses que a 

estudam pois, como nos indica Santos Gargallo (1999: 27) «se expomos o aluno de 

forma exclusiva àquilo que ele já conhece, a motivação diminuirá»36. 

 

1. FASE DE DIAGNÓSTICO 

1.1.CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

A Escola Secundária de Miraflores, situada na Avenida General Norton de Matos, 

em Algés, tem cerca de 1100 alunos repartidos pelo terceiro ciclo do ensino básico, 

secundário e ensino noturno.  

As turmas do ensino secundário são da área de Línguas e Humanidades, sendo que a 

turma que vai ser objeto de trabalho neste relatório é a do 11.º H1. O manual adotado 

pela escola na disciplina de espanhol do 11.º ano é En Acción 2 (Verdía et al. 2011). 

Em relação aos recursos para a área de espanhol na escola, podemos concluir que são 

poucos: a biblioteca só dispõe de dois tipos de dicionários: um da Porto Editora 

(Português-Espanhol e Espanhol-Português) e um dicionário de sinónimos. Os alunos 

têm ainda à sua disposição computadores com ligação à internet com possibilidade de 

impressão dos seus trabalhos. Não há filmes espanhóis nem nenhum CD de música 

espanhola. 

No que diz respeito aos professores de espanhol, há três nesta escola, 

profissionalizados. Duas professoras são contratadas e uma é efetiva. As professoras 

contratadas têm entre zero a dois anos de experiência e a professora efetiva conta com 

mais de vinte anos de experiência. 

 

 

 

36 Tradução nossa. 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

 

O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira é extremamente complexo, 

de tal forma que nenhuma teoria poderá explicá-lo totalmente. No entanto, o que 

interessa aos professores é aprofundar o conhecimento dos distintos fatores do processo 

de aprendizagem (fatores sociais, educativos, afetivos, etc.), uma vez que quanto mais 

soubermos sobre eles, melhor poderemos refletir sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, no sentido de ajudar a motivar os alunos a usar a nova língua.  

Pelos motivos acima apresentados, torna-se importante, antes de iniciar a 

planificação de uma unidade didática, fazer uma análise das necessidades dos alunos, 

para se conseguir os melhores resultados na aprendizagem da língua e das suas 

competências. No primeiro semestre do ano letivo 2010/ 2011, na disciplina de 

introdução à prática profissional I, tínhamos já recolhido algumas características da 

turma e, no início do ano letivo 2011/ 2012, voltámos a realizar questionários de 

diagnóstico37 à mesma turma com o objetivo de saber as respostas a algumas perguntas 

essenciais, tais como: quem, como, onde e o que aprende o aluno, assim como o que é 

capaz de usar efetivamente.  

A turma observada está no 11.º ano do curso de línguas e humanidades da escola 

secundária de Miraflores. Tem trinta alunos, mas só oito estudam espanhol como 

disciplina de opção. O ano passado a turma de espanhol tinha, no início do ano, seis 

alunas e dois alunos mas, entretanto, dois alunos saíram da turma. Assim, no terceiro 

período a turma era constituída por seis alunos (cinco raparigas e um rapaz). No entanto, 

no ano letivo 2011/ 2012 entraram mais dois alunos, por isso a turma tem agora dois 

alunos novos: uma rapariga e um rapaz. Todos os alunos têm espanhol três vezes por 

 

37 Os questionários de diagnóstico (anexos 2 e 3) dos anos letivos 2010/ 2011 e 2011/2012 tiveram como 

base o QECR (AA. VV. 2001), o Guía didáctica del Portfólio Europeo de las lenguas para enseñanza 

secundaria (AA. VV. 2004) e os estudos de Madrid (1998 e 2001) sobre a investigação na aula de língua 

estrangeira. 
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semana num total de 5 horas e 15 minutos de aulas (V. anexo 1). A sua idade média é 

16,8 anos. 

No ano letivo 2010/ 2011, já tinham sido realizados questionários de diagnóstico (V. 

anexo 2) à mesma turma que nos permitiram retirar algumas conclusões sobre os seus 

métodos e hábitos de estudo: a maior parte estudava antes dos exames e sozinho; todos 

estudavam em casa. Metade da turma tinha ajuda nos estudos, quer pela parte do pai, da 

mãe ou dos irmãos. Relativamente às línguas estrangeiras, todos os alunos responderam 

que consideravam a sua aprendizagem importante porque eram úteis para um futuro 

profissional no estrangeiro e porque com elas poderiam ser capazes de expandir 

perspetivas e objetivos.  

As maiores dificuldades que os alunos sentiam na aprendizagem das línguas 

estrangeiras centravam-se nos verbos e produção oral/ pronúncia. Na sua opinião, as 

melhores estratégias para aprender línguas estrangeiras eram: ver filmes/ séries, realizar 

fichas de gramática e de vocabulário, exercícios áudio e ditados. O português é a língua 

materna de todos os alunos da turma. Contudo, estes alunos também revelaram que 

falavam outras línguas, como por exemplo o inglês. A partir destes resultados 

confirmamos que os alunos da turma de 11.º ano são falantes plurilingues38, o que a 

priori se concluirá que são alunos com uma «maior competência comunicativa que um 

falante monolingue»39 (Cenoz 2004: 462). 

Relativamente ao perfil linguístico desta turma, os alunos responderam nos 

questionários do ano passado sobre as suas competências. No que diz respeito à 

compreensão oral e escrita, os alunos referiram que se sentiam muito mais à vontade. 

No entanto, os alunos não se sentiam tão preparados nas competências de interação oral 

e produção oral e escrita. 

 

38 Convém destacar que um aluno plurilingue não é o mesmo que um aluno multilingue, que vai 

aprendendo várias línguas estrangeiras ao longo da sua vida, mas de forma separada. O aluno plurilingue 

é aquele que aprende uma terceira língua estrangeira e que, como Gutiérrez (2004: 635) refere, «ativa no 

seu processo de aprendizagem os mecanismos, conhecimentos e experiências prévias que foi adquirindo 

nos seus processos anteriores de aprendizagem de outras línguas» (tradução nossa). 
39 Tradução nossa. 
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A partir da análise dos questionários realizados no primeiro semestre do ano passado, 

pudemos concluir que a turma estava motivada para a aprendizagem do espanhol, 

embora não dedicasse muito tempo ao seu estudo.  

No entanto, ainda que os dados do ano letivo 2010/ 2011 fossem importantes, foi 

necessário efetuar novas atividades de avaliação das necessidades para poder obter 

dados atuais para o trabalho a desenvolver na sequência didática deste ano. Na verdade, 

interessava-nos aprofundar o conhecimento acerca do processo de aprendizagem, ou 

seja, todos os fatores psicoafetivos, sociais, educativos, que incidem nesse processo, «já 

que quanto mais soubermos sobre este processo, melhor poderemos orientar o processo 

de ensino, no sentido de que este contribua a agilizar e facilitar o uso da nova língua»40 

(Santos Gargallo 1999: 22). 

No princípio do mês de outubro de 2011 começámos a distribuir o questionário 

diagnóstico41 (V. anexo 3) a todos os alunos. O questionário é constituído por dois tipos 

de perguntas: as quantitativas (perguntas que se podem traduzir num gráfico) e as 

qualitativas (perguntas que permitem uma resposta aberta em que o aluno pode 

expressar-se livremente).  

Em geral, os alunos demonstraram uma grande heterogeneidade nas respostas às 

questões, o que se pode talvez explicar pelo seu número (são oito alunos, mas um deles 

não esteve presente durante a realização dos diagnósticos).  

Contudo, foi possível obter alguns resultados relevantes42 a ter em conta na 

elaboração da unidade didática. Por exemplo, a maioria dos alunos respondeu que tem 

família e/ou amigos em Espanha, o que é uma boa maneira de motivá-los a usar a 

língua; que costuma ouvir rádio, ver filmes, programas de televisão; que gosta de ouvir 

música e traduzir a letra de canções e que mantém contactos através da internet. Em 

 

40 Tradução nossa. 
41 É possível observar o questionário de diagnóstico no anexo 3 e também na ligação seguinte: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ2Mjc1TUFjUGIzaU55UGFIQjY0b1E6MQ 
42 O resultado dos diagnósticos, realizados através do Google Docs, encontram-se disponíveis em: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dGZ2Mjc1TUFjUGIzaU55UGFIQjY0b1E6

MQ 
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relação às dinâmicas de trabalho em aula, quase todos preferem trabalhar com outros 

colegas da turma, seja a pares ou em grupos, preferindo também os exercícios informais 

e menos sérios, onde se sentem mais relaxados. Quanto às suas preferências e estilos de 

aprendizagem, os alunos referem que relembram e aprendem melhor as coisas quando 

as escrevem várias vezes. 

Em relação à aprendizagem do espanhol (gráfico 1), a maioria dos alunos respondeu 

que prefere falar e debater temas a pares ou em grupos (71%), escutar o professor 

(86%), fazer exercícios gramaticais (86%) e praticar a pronúncia (86%).  

Quanto ao que preferem fazer em aula (gráfico 2), quase todos referiram que gostam 

de escrever (71%), ouvir gravações e canções (71%), fazer exercícios de gramática 

(71%), fazer exercícios de pronúncia (86%) e aprender regras de gramática (86%). 

Quase todos expressaram preferência por falar (71%), navegar pela internet (86%) e ver 

vídeos (86%) fora da sala de aula. 

 

 
Gráfico 1 – Respostas dos alunos à pergunta 17 do questionário de diagnóstico (V. anexo 3) 
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Gráfico 2 – Respostas dos alunos à pergunta 18.1 do questionário de diagnóstico (V. anexo 3) 

 

 

Segundo os alunos do 11.º ano, o mais fácil do espanhol é a gramática, o vocabulário 

e o facto de ser uma língua muito semelhante ao português. As atividades lúdicas e as 

apresentações orais a pares foram algumas das atividades que os alunos referiram que 

mais gostam de fazer na aula de língua estrangeira (ilustrações 1 e 2) 

 

 
Ilustração 1 – Respostas dos alunos à pergunta 20 do questionário de diagnóstico (V. anexo 3) 

 

 
Ilustração 2 – Respostas dos alunos à pergunta 22 do questionário de diagnóstico (V. anexo 3) 

 

De uma maneira geral, todos consideram importante a aprendizagem do espanhol 

porque, por um lado, Espanha é um país que geograficamente está muito perto de 
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Portugal e que os alunos costumam visitar e, por outro lado, porque consideram a língua 

espanhola necessária, já que é falada em todo o mundo (ilustração 3). 

 

 
 

Ilustração 3 – Respostas dos alunos à pergunta 24 do questionário de diagnóstico (V. anexo 3) 
 

 

A partir da análise dos resultados dos questionários diagnósticos, foi possível pensar 

em diversas atividades que potenciassem a motivação, «um dos fatores mais 

determinantes para ter êxito na aprendizagem de uma língua 2/ LE»43 (Santos Gargallo 

1999: 25). Assim sendo, antes da elaboração da planificação foi importante conhecer os 

alunos, os seus gostos e as suas preferências em relação à sua forma de aprender e 

estudar dentro e fora da sala de aula, a fim de aumentar o seu rendimento e, 

consequentemente, a eficácia do ensino e dos níveis de aprendizagem. 

 

2. UNIDADE DIDÁTICA 

2.1. METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A metodologia de ensino e aprendizagem adotada na unidade didática apresentada 

assenta nos princípios do enfoque comunicativo, o qual privilegia a comunicação como 

um instrumento fundamental para o uso eficaz da língua meta em situações reais de sala 

de aula. Para além disso, destaca-se ainda uma aprendizagem orientada para a ação, na 

qual o professor deve sugerir atividades diversas e motivadoras que vão ao encontro das 

 

43 Tradução nossa. 
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necessidades e interesses dos estudantes e que, para além disso, os coloquem com um 

papel ativo e dinâmico dentro da sala de aula. 

Sendo o aluno o centro da aula, o professor deixa de ser «a enciclopédia, o juiz, para 

ser a pessoa que está atenta às necessidades dos seus alunos, que motiva, suscita, dá 

pistas; observa os processos, negoceia e é capaz de se adaptar a nova soluções»44 

(Fernández  2003: 22). Por sua vez, o aluno também passa a ter outras responsabilidades, 

fazendo propostas, esforçando-se por ultrapassar as suas dificuldades. Assim, «avalia os 

diferentes recursos, assume a responsabilidade da sua própria aprendizagem, desenvolve 

confiança em si mesmo e procura a melhor forma de aprender»45 (idem). 

Em relação aos programas de espanhol propostos por Fernández (2001: 3), convém 

realçar que seguem também o enfoque comunicativo: 

 
O paradigma metodológico que se escolheu foi o comunicativo, já que ele privilegia um crescimento 

holístico do indivíduo, em que o aluno é o centro da aprendizagem, sendo que a competência 

comunicativa surge como uma macrocompetência, que integra as subcompetências - linguística, 

discursiva, estratégica, sociocultural e sociolinguística.  

 

Tal como é referido no programa, a competência comunicativa engloba diversas 

subcompetências. No entanto, importa sublinhar que a subcompetência linguística 

«centra-se no conhecimento e na capacidade de utilizar a gramática, o léxico, a 

pronúncia e a ortografia»46 (Fernández 2001: 18). Assim, ao contrário do Vademécum 

(Sánchez Lobato & Santos Gargallo 2004), que distingue competência gramatical de 

competência léxico-semântica, os programas de espanhol do ensino secundário 

(Fernández 2001 e 2002) reúnem gramática e léxico numa só competência. 

Para além disso, os programas de espanhol do ensino secundário (idem) preconizam 

um enfoque por tarefas, um dos mais recentes desenvolvimentos dentro do paradigma 

comunicativo. Isto significa que os alunos, «em aula, devem realizar tarefas 

 

44 Tradução nossa. 
45 Idem. 
46 Idem. 
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significativas, como as que realizam na vida quotidiana, que os levem a adquirir os 

elementos linguísticos necessários à sua execução» (Fernández 2001: 19). 

Relativamente ao ensino de línguas próximas, Fernández (2001: 5-6) refere ainda o 

seguinte: 

 
Como última consideração sobre a aprendizagem de línguas próximas, veja-se o caso do Espanhol 

para alunos lusófonos: trata-se de um factor de facilitação que estimula a motivação e o sucesso, não 

só pelas características das duas línguas (português e espanhol), como pela proximidade geográfica, 

que permite os contínuos contactos socioculturais tão importantes na aquisição de uma língua. No 

entanto, esta facilidade converte-se em dificuldade quando o aluno não se apercebe das diferenças, 

subtis e constantes. É necessário trabalhar e reflectir sobre as diferenças e semelhanças, assim como 

fomentar estratégias pessoais de aprendizagem que favoreçam a superação das inevitáveis 

interferências, especialmente na produção.  

 

Apesar de demonstrar alguma preocupação relativamente ao ensino de línguas 

próximas e à necessidade de encontrar estratégias que ajudem o aluno a entender 

algumas diferenças, Fernández (2001 e 2002) não apresenta nenhuma proposta ou 

sugestão de como o fazer. Para além disso, ao referir os conteúdos linguísticos, destaca 

que «estão ao serviço do desempenho da competência comunicativa» e que a sua 

finalidade «não é a reflexão metalinguística, mas o uso contextualizado desses 

elementos» (Fernández 2002: 14).  

Naturalmente, o centro da aula é a tarefa final (e não a gramática) e tudo gira em 

função disso. No entanto, é necessário sublinhar que o método comunicativo mediante 

tarefas não recusa o estudo da gramática, defendendo a inclusão dos conteúdos 

linguísticos na unidade didática, sempre que sejam fundamentais para concretizar 

determinada atividade. Deste modo, os elementos gramaticais vão, progressivamente, 

introduzindo-se, levando o aluno a descobrir o funcionamento da língua em determinada 
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especificidade. Para além disso, o ensino mediante tarefas defende também as 

denominadas tarefas gramaticais que promovem uma reflexão metalinguística.47   

 

2.2. METODOLOGIA DA PLANIFICAÇÃO 

 

A planificação da unidade didática deste trabalho teve em conta um ensino por 

tarefas, a partir de um enfoque comunicativo. Assim, tendo em conta os programas de 

espanhol (Fernández 2001 e 2002) e também o QECR (AA.VV. 2001) a unidade didática 

apresentada neste trabalho foi realizada a partir de uma metodologia orientada para a 

ação, com o aluno como centro da aula de espanhol. 

O enfoque por tarefas é um dos mais recentes progressos dentro do enfoque 

comunicativo. Segue determinados procedimentos e vê a língua como um instrumento 

de comunicação complexo, exigindo um conhecimento profundo da mesma, de maneira 

a que os alunos atinjam um nível máximo de competência comunicativa.  

A definição de tarefa pode corresponder a qualquer atividade diária básica. De 

acordo com o paradigma metodológico adotado, uma tarefa é uma atividade real e 

concreta que se antevê realizar em aula (ou a partir da aula) e que se torna no centro da 

planificação de uma sequência didática. De acordo com Melero (2004: 703), o ensino 

comunicativo por tarefas «não é um enfoque nem um método, mas antes uma proposta 

para levar à prática o ensino comunicativo das línguas estrangeiras»48. Esta proposta de 

ensino tem como principal objetivo proporcionar variadas formas reais de comunicação 

na sala de aula, facilitando a forma de organizar e concretizar as atividades de 

aprendizagem. 

Todas as tarefas propostas pelo professor em aula devem ser motivantes, desafiantes 

e significativas, relacionadas com a realidade dos alunos e que visem estimular a 
 

47 Como exemplo de uma reflexão metalinguística, encontramos as propostas de Goméz del Estal e Zanón 

(1999), sobre o ensino dos advérbios, e de Rodríguez e Valero (1998: 436-439), sobre o ensino dos 

pronomes pessoais com função de complemento direto. 
48 Tradução nossa. 
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aprendizagem autónoma e a superação de obstáculos à comunicação. Devem também 

desenvolver as competências essenciais: falar, ler, escrever e ouvir. 

 

No início do mês de outubro de 2011, partindo da observação do programa anual da 

disciplina (V. anexo 4) e do manual En acción 2 (Verdía et al. 2011) e tendo também em 

conta uma articulação com as unidades anteriores realizadas pela professora cooperante, 

foi decidido o tema da unidade didática a planificar. O tema escolhido foi «Cuidados 

corporais», um subtema da saúde/ corpo humano. Após a seleção do tema em que iria 

incidir a planificação, que teria de contemplar 450 minutos de aulas, foram 

calendarizados os dias da realização das aulas assistidas. 

Assim que o título da unidade didática foi escolhido («Estética y cuidados 

corporales»), o primeiro objetivo foi decidir qual seria o produto final adequado para 

essa unidade. Relativamente à possibilidade da tarefa final incluir a apresentação oral49 

das mudanças (físicas e psicológicas) de personalidades, a professora cooperante 

considerou-a pertinente porque os alunos poderiam assim rever e praticar algum 

vocabulário trabalhado nas unidades anteriores.  

Naturalmente que uma unidade cuja tarefa final era referir algumas transformações 

físicas e psicológicas de personalidades implicaria ter de expressar a mudança em língua 

espanhola50 e, por isso, os alunos teriam de aprender a usar alguns verbos de cambio.  

Segundo Andrade (2004: 398), o tema dos verbos de cambio para um aluno lusófono 

é algo a que se deve dar mais atenção precisamente pelos contrastes existentes entre os 

usos do português e do espanhol «o que talvez não seria tão difícil a outros estudantes 

com línguas maternas tipologicamente diferentes»51.  

 

49 É importante relembrar que, nos resultados dos diagnósticos, os alunos referiram que uma das 

atividades que mais gostaram de realizar nas aulas de língua estrangeira foi a apresentações oral a pares. 
50 Importa referir que nas primeiras aulas observadas no ano anterior (aquando da unidade didática 

aplicada pela professora cooperante), os alunos demonstraram oralmente algumas dificuldades na 

expressão da mudança em espanhol. Utilizaram várias vezes o verbo tornarse que, embora exista na 

língua espanhola, é utilizado muito raramente e em casos muito específicos (Porroche 1988). 
51 Tradução nossa. 
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Ainda que de acordo com Fernández (2002) os níveis de competência dos alunos do 

11.º ano se encontrem num nível A2.1 e A2.2 do QECR (AA.VV. 2001), a verdade é que, 

falando com a professora cooperante, concluímos que os alunos desta turma estariam 

num nível mais avançado e, por isso, seria pertinente trabalhar com eles alguns verbos 

de cambio. Para além disso, no ano anterior já tinham sido detetadas, aquando das aulas 

assistidas da professora cooperante, algumas dificuldades relativamente a estes verbos. 

Por exemplo, durante a unidade didática sobre a alimentação, a dada altura uma aluna 

(para explicar o que significava «arroz») diz: «Es una semente que se coce y se tuerna 

en arroz». Neste caso, a aluna deveria utilizar o verbo «convertirse en» mas como ainda 

não detinha esse conhecimento, utilizou uma estratégia de utilizar outras palavras 

(semelhantes à sua língua materna) para se fazer entender. Estamos portanto perante a 

interlíngua, referida no QECR (AA.VV. 2001) e também no Vademécum (Sanchéz 

Lobato & Santos Gargallo 2004) como um processo que o aluno atravessa entre o nível 

zero de competência na LE e o nível que se deseja obter. 

Apesar de termos a informação, por parte da professora cooperante, que seria 

importante trabalhar os verbos de cambio com os alunos, considerámos necessário 

realizar um questionário inicial por escrito (V. anexo 5) que nos desse alguma 

informação sobre os conhecimentos dos alunos relativamente à expressão de mudança.   

Em primeiro lugar, no questionário inicial, perguntámos aos alunos qual a forma que 

consideravam mais adequada para aprender a distinguir as palavras e expressões que 

geram confusão entre o português e o espanhol. Nesta questão, as respostas dos alunos 

foram muito diversas, colocando uma cruz em quase todas as hipóteses de resposta. 

Para alguns alunos, seria importante realizar exercícios de utilização dessas palavras; 

para outros, seria a leitura e a audição de textos, a produção de frases em que tivessem 

essas palavras, a explicação de regras dadas pelo professor, a correção dos enunciados, a 

identificação das diferenças ou a formulação de regras que ajudassem a distinguir essas 

palavras. 

Nas questões seguintes (3, 4 e 5), os alunos realizaram três exercícios com um grau 

de dificuldade ascendente.  
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Na terceira questão, que consistia em sublinhar o verbo de cambio adequado dentro 

de uma frase, a maioria dos alunos não demonstrou muitas dificuldades, exceto nas 

frases 4 e 5 (*La toalla era blanca y se hizo roja/ *Él se quedó loco).  

A quarta questão consistia na leitura de um diálogo cujos verbos de cambio 

(previamente fornecidos) deveriam ser colocados no texto para que este fizesse sentido. 

Nesta questão, os alunos demonstraram mais dificuldades, deixando inclusivamente 

alguns espaços em branco. Foi visível a falta de conhecimento na distinção dos verbos 

de cambio, utilizando frases como *Se ha puesto ya un hombre/ *Mira a Pedro tan 

pequeñín que se ha puesto muy alto/ *(…) desde que trabaja se quedó muy serio. 

A quinta questão, que exigia não só a colocação dos verbos de cambio, mas também 

a sua conjugação, foi onde os alunos revelaram mais dificuldades. Por essa razão, na 

quinta questão, encontramos frases como as seguintes: *María no viene al aula porque 

se quedó enferma/ *Antes no le importaba el dinero pero ahora se hizo tacaño./ *Tras 

estudiar vários años me hací abogado. Alguns alunos utilizaram ainda volverse sem o 

pronome reflexivo se, criando uma frase gramaticalmente correta, mas sem o sentido de 

mudança: Dejé a mi abuelo en casa de mis tíos y él volvió contento. 

Na última questão do questionário inicial perguntámos aos alunos se consideravam 

importante aprender a distinguir palavras em espanhol (que criassem confusões e usos 

inadequados ou incorretos).Todos responderam que sim, justificando a importância de 

aperfeiçoar a língua estrangeira, falando sem erros, o que ajudaria na aprendizagem do 

espanhol (ilustrações 4, 5 e 6). Para além disso, também foi referida a necessidade de 

saber os significados das palavras (ilustração 7)  

Ilustração 4 – Resposta à questão 6 do questionário inicial (V. anexo 5) 
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Ilustração 5 – Resposta à questão 6 do questionário inicial (V. anexo 5) 

 

 
Ilustração 6 – Resposta à questão 6 do questionário inicial (V. anexo 5) 

 

 

 
Ilustração 7 – Resposta à questão 6 do questionário inicial (V. anexo 5) 
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Após a escolha do tema da sequência didática, fizemos a calendarização (tabela 1) 

tendo em conta o dia da última aula da unidade anterior da professora cooperante: «Os 

sentimentos e as emoções». 

Unidade didática 

«Estética y 

cuidados 

corporales» 

(450 min) 

7 de novembro (90 min.) Sala A2 

8 de novembro (90 + 45 min.) Sala F1 

10 de novembro (90 min.) Sala F1 

14 de novembro (90 min.) Sala A2 

15 de novembro (45 min.)     Sala F1 

 

Tabela 1 – Calendarização das aulas da unidade didática «Estética y cuidados corporales» 

Foi também muito importante na elaboração da unidade didática a gestão das salas 

onde seriam lecionadas as aulas. Desta forma, antes de começar a planificação tivemos 

em conta a análise de cada sala. Conforme é possível verificar na tabela 1, as salas das 

aulas assistidas eram duas: a F1 e a A2. A sala F1 apresentava um computador na mesa 

do professor, um projetor, mesas, cadeiras e um quadro. A sala A2 era uma sala de 

informática e tinha doze computadores, um projetor, a mesa do professor, mesas, 

cadeiras e dois quadros. Para além disso, todos os computadores da sala tinham acesso à 

internet.  

 A disposição dos alunos nas salas era diferente, mas tinha uma semelhança: os 

alunos sentavam-se sempre a pares, o que ajudava ao trabalho em grupo.  

No anexo 6 é possível observar a planta da sala F1 e no anexo 7 é possível observar a 

planta da sala A2 (a sala de informática). Na sala F1 os alunos tinham aulas de espanhol 

às terças e quintas-feiras. Na sala A2 havia aulas de espanhol às segundas-feiras. 

A partir da análise das salas foi possível planificar a unidade didática, tendo em conta 

que a segunda-feira seria o dia indicado para trabalhar nos computadores. 
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3. UNIDADE DIDÁTICA PLANIFICADA 

Área temática: Cuidados corporais/ saúde 

 

Título: Estética y cuidados corporales 
 

Tarefa final: Publicar um powerpoint ou cartaz sobre as mudanças de personalidades no 

blogue da turma e apresentá-lo oralmente. 

 

Duração prevista: 450 minutos. 

 

Materiais/ recursos: Textos, fichas, imagens, manual, quadro, ecrã, caderno diário, 

aparelho áudio e computadores. 

 

Objetivos: Ao longo da unidade os alunos ampliarão (com um grau de competência 
comunicativa de acordo com o seu nível) os conhecimentos instrumentais e formais 
necessários para: 
 

Derivados da tarefa 

final 

Derivados das tarefas de comunicação e apoio linguístico. 

• Descrever as 

mudanças físicas 

de algumas 

personalidades 

hispanofalantes; 

 

• Elaborar um 

powerpoint ou 

cartaz com a 

descrição das 

mudanças de 

Identificar diferenças dialetais na língua espanhola; 

Relacionar produtos de higiene e de estética com partes do 

corpo; 

Descrever como tem/ tinha o cabelo (antes e agora); 

Falar de mudanças e transformações físicas (e de caráter) 

de uma pessoa; 

Compreender textos relacionados com mudanças; 

Criar frases no passado que exprimam mudança (física, de 

estado, de ânimo, de cor, de caráter…); 

Compreender textos orais sobre estética e cuidados 

corporais. 

Descrever as mudanças físicas de algumas personalidades 
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personalidades 

(antes e agora) ; 

 

• Apresentar  

oralmente o 

powerpoint/ cartaz 

e publicá-lo na 

página web da  

turma. 

hispanofalantes. 

Trabalhar a pares/ em grupo. 

Recolher dados para descrever mudanças de uma 

personalidade hispanofalante. 

Descrever oralmente uma personalidade (antes e agora). 

 

 
Competências/ conteúdos e avaliação: 
 

Funcionais Aconselhar e fazer recomendações sobre cuidados corporais; 

Falar dos cuidados do corpo e de saúde; 

Dar a sua opinião (Pienso que, creo que…); 

Referir-se a estados físicos; 

Falar de mudanças físicas e de caráter (revisão); 

Gramaticais Pretérito indefinido/ perfecto e pretérito imperfecto (revisão); 

El verbo llevarse (presente); 

O condicional e o conjuntivo (revisão); 

Expressões para falar do passado (antes, ayer, el otro día…) e do 

presente (ahora, en este momento); 

Os verbos de cambio; 

Léxicos Vocabulário relacionado com o corpo (partes do corpo) e os 

cuidados corporais (produtos de higiene e de beleza); 

Descrição física e mudanças físicas; 

Verbos de cambio: (ponerse, quedarse, volverse, hacerse e 

convertirse); 

Discursivos 

 

Organizadores do discurso (pero, en primer lugar, en segundo 

lugar, por cada parte, en conclusión…) 
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Socioculturais Reconhecer diferenças dialetais da língua espanhola; 

Comparar programas de televisão espanhóis («Espejo público» de 

Antena 3) com programas de televisão em Portugal; 

Conhecer algumas personalidades hispanofalantes; 

Avaliação  

Observação direta e autoavaliação: 

Comportamento e atitudes;     

Respeito pelos outros e pelas regras;  

Participação nas atividades;       

Reflexão acerca das aprendizagens; 

 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

 

Primeira aula (90 min.) 

 

Tarefa de comunicação introdutória (20 min.) 

Destrezas: interação e compreensão orais 

Trabalho em grande grupo 

Após a saudação inicial, o professor informa os alunos de que vão iniciar uma nova 

unidade. Diz-lhes que vão visualizar um vídeo52 de forma a descobrirem o tema da 

unidade.  

Depois da primeira visualização, os alunos identificam o tema da unidade: «Estética 

y cuidados corporales». O professor distribui uma ficha de compreensão auditiva (V. 

anexo 8) e os alunos preenchem-na ao mesmo tempo que veem e ouvem de novo o 

vídeo. 

Corrige-se a ficha e ouve-se de novo o vídeo para verificar as respostas corretas. 

                                                 

52 É possível ver e ouvir o vídeo em: http://www.youtube.com/watch?v=mUuuBdlkGl4.  
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O professor chama a atenção dos alunos para a pronúncia da rapariga que aparece no 

vídeo. Pergunta-lhes se são capazes de reconhecer o sotaque e associá-lo a uma região 

de Espanha (Andaluzia): 

- a perda do «d» intervocálico: compra(d)o  

- a perda do «s» final e entre consoantes: para verno(s) más bella(s) por dentro y 

por fuera/ explicacione(s)… 

 

Tema da unidade (5 min.) 

O professor propõe aos alunos uma tarefa final: publicar um powerpoint ou um 

cartaz sobre as mudanças de personalidades no blogue da turma e apresentá-lo 

oralmente à turma. 

 

Tarefa 1: Tarefa de comunicação: Como llevo el pelo (15 min) 

Destrezas: compreensão e interação orais 

Trabalho individual e em grande grupo  

 

A partir do visionamento, o professor inicia a atividade, perguntando aos alunos se se 

preocupam com o seu corpo e a sua beleza. Em relação ao cabelo, pergunta-lhes como o 

têm agora ou tinham antes (V. anexo 9). 

Exemplos: ¿Cómo lleváis/ llevabais vuestro pelo? Yo, cuando tenía 15 años, lo 

llevaba mucho más largo, pero ya hace unos años que lo llevo así. / Pues yo le he 

llevado de muchísimas maneras. Ahora lo llevo teñido de rubio, pero antes no. 

 

Tarefa 2: Tarefa de comunicação: Relacionar imagens de produtos de higiene/ 

estética a partes do corpo. (10 min.) 

 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 

Trabalho individual e em grande grupo 

 

Após o diálogo sobre os tipos de cabelo, os alunos realizam uma ficha onde terão de 

relacionar alguns produtos de higiene/ estética a uma parte do corpo adequada. Com 
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este exercício pretende-se que os alunos façam uma revisão sobre algum vocabulário do 

corpo humano. (V. anexo 10) 

Exemplos: 

 cortaúñas – manos/ uñas 

Masajeador – espalda/ piernas 

Pintalabios – boca/ labios 

Cuchilla de afeitar – cara (hombre) o piernas (mujer)  

 

No final, os alunos irão distinguir os objetos que estão mais relacionados com a 

saúde/ higiene e os que estão mais relacionados com a estética (por exemplo, o perfume 

é associado à estética e o champú à higiene). Os alunos poderão referir também quais os 

produtos que costumam levar na sua mala quando viajam. 

 

Tarefa 3: Tarefa de comunicação: Los cuidados con el cuerpo (15 min.) 

Destreza: interação oral 

Trabalho em grande grupo 

 

O professor inicia o diálogo perguntando aos alunos se costumam ter preocupação 

com o cuidado do corpo, se seguem alguns conselhos dados pelos anúncios publicitários 

ou se utilizam produtos cosméticos. 

 

Exemplos: 

 ¿Os preocupáis con vuestro cuerpo? 

¿A parte de los productos cosméticos, qué hacéis (o qué debemos hacer) para tener 

un cuerpo cuidado y sano?  (Respuestas esperadas: Suelo comer fruta y verdura; me 

gusta hacer ejercicio físico; yo no fumo ni bebo alcohol; todos los días suelo dormir al 

menos 8 horas diarias; me hidrato adecuadamente, no como mucho,…) 

 

Tarefa 4: Tarefa de comunicação: Leitura de anúncios y campanhas publicitárias (15 

min.) 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 
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Trabalho a pares  

 

Após a conversa com os alunos sobre os cuidados que devemos ter com o corpo, os 

estudantes leem alguns anúncios e campanhas publicitárias (V. anexo 11). Com o colega 

de carteira indicam se os anúncios observados estão mais relacionados com a saúde, 

com a beleza ou com ambas e quais serão os seus destinatários: homens ou mulheres; 

crianças, jovens ou adultos.  

 

 

Tarefa 5: Tarefa de comunicação: Consejos de anuncios que les vendrían bien a los 

alumnos (15 min.) 

Destrezas: interação oral 

Trabalho a pares e em grande grupo  

 

O professor pergunta se algum dos conselhos apresentados nos anúncios lhes poderia 

ser útil ou se gostariam de o seguir (V. anexo 11). 

 

Exemplo: A mí me convendría bien un masaje o una sauna, porque tengo mucho 

estrés a causa de los exámenes del instituto. 

 

Segunda aula (135 min.) 

 

Tarefa 6: Tarefa de comunicação: Dar consejos y recomendaciones (15 min.)  

Destrezas: compreensão e expressão escrita  

Trabalho a pares  

 

O professor pede para um aluno distribuir uma ficha (V. anexo 12). Os alunos 

leem alguns textos sobre problemas de saúde/ beleza de algumas pessoas. A partir de 

algumas expressões fornecidas pela ficha, escrevem alguns conselhos, utilizando as 

expressões específicas para aconselhar. Tendo em conta a expressão para aconselhar Yo 

que tú, o professor aproveita para verificar se os alunos sabem como se constrói o 
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condicional (se necessário, o professor poderá recorrer a uma análise contrastiva com o 

português). 

 

Exemplos: Me he puesto gordísima. ¿Cómo podré quedarme delgada de nuevo? 

Yo que tú haría una dieta y algunos ejercicios individualizados para perder peso. 

 

Tarefa 7: Tarefa de comunicação: Leitura de um diálogo para identificar alguns  

verbos de cambio (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita 

Trabalho a pares  

 

Os alunos sublinham as formas verbais que exprimem mudança (da ficha de trabalho 

3). O professor pergunta-lhes se são capazes de distinguir esses verbos. Depois, os 

alunos leem um diálogo sobre cambios (V. anexo 13) e fazem a transcrição das 

mudanças (formas verbais) sofridas por algumas pessoas referidas no texto. 

Tarefa 8: Tarefa de apoio linguístico: Identificação de alguns verbos de cambio (5 

min.) 

Destrezas: compreensão escrita 

Trabalho a pares 

 

Os alunos referem alguns verbos e expressões de mudança. (ponerse, quedarse, 

volverse, hacerse, etc.). 

 

Tarefa 9: Tarefa de apoio linguístico: Substituição de expressões de mudança por 

verbos sinónimos (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita 

Trabalho a pares 

 

Os alunos identificam os verbos de cambio sinónimos das expressões sublinhadas (se 

puso gordísima – engordó / se quedó delgado – adelgazó/ se quedó calvo - encalveció). 
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No final, indicam quais são os verbos de cambio que utilizam para falar de uma 

mudança física de uma pessoa (V. anexo 13 - exercício 4). 

 

Tarefa 10: Tarefa de apoio linguístico: Distinção entre os verbos de cambio ponerse/ 

quedarse e volverse/ hacerse (15 min.)  

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 

Trabalho a pares 

 

Os alunos leem um grupo de frases com alguns verbos de cambio (V. anexo 13 - 

tarefa 1). Em seguida, os alunos devem identificar os verbos de cambio que estão mais 

relacionados com o verbo estar (ponerse e quedarse) e os verbos de cambio que estão 

mais relacionados com o verbo ser (hacerse e volverse). Finalmente, os alunos fazem 

um exercício, riscando os verbos inadequados. 

 

Tarefa 11: Tarefa de apoio linguístico: Distinção entre os verbos de cambio ponerse/ 

quedarse (10 min.) 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 

Trabalho a pares e em grande grupo 

 

Os alunos leem um grupo de frases com os verbos ponerse e quedarse (V. anexo 13 - 

tarefa 2). Em seguida, os alunos devem identificar o verbo de cambio que indica uma 

mudança casual e passageira e o verbo de cambio que indica uma mudança mais 

duradoura. O professor deve chamar a atenção dos alunos para a distinção de alguns 

casos específicos, como por exemplo: quedarse delgada e ponerse gorda.  No final, 

fazem um exercício de preenchimento de espaços em branco. 

 

Tarefa 12: Tarefa de apoio linguístico: Distinção entre os verbos de cambio volverse/ 

hacerse (10 min.) 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 

Trabalho a pares  
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Os alunos leem um grupo de frases com os verbos volverse e hacerse (V. anexo 13 – 

tarefa 3). Seguidamente, os alunos devem identificar o verbos de cambio que 

associamos a mudanças graduais e que dependem do esforço físico do sujeito (hacerse) 

e o verbo de cambio que associamos a uma mudança súbita e inesperada (volverse). O 

professor deve chamar a atenção dos alunos para o verbo volverse que se utiliza sempre 

com o adjetivo loco (Se volvió loco) e que también se utiliza para falar de mudanças 

físicas, como por exemplo: la piel se volvió oscura. No fim, fazem um exercício de 

preenchimento de espaços em branco. 

 

Tarefa 13: Tarefa de apoio linguístico: Preenchimento de uma grelha com os 

contrastes entre os verbos de cambio ponerse, quedarse, volverse e hacerse (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita 

Trabalho em grande grupo e a pares 

 

Depois de terem distinguido os quatro verbos de cambio (através de uma perspetiva 

de duração), os alunos observam um esquema para que se apercebam dos usos mais 

habituais de alguns verbos de cambio. O professor chama a atenção para o verbo de 

cambio convertirse (que os alunos poderão também utilizar na tarefa final) que é 

semelhante ao verbo volverse, mas com algumas diferenças.  

No final, os alunos preenchem uma grelha para não se esquecerem dos contrastes 

entre os verbos de cambio que aprenderam. 

Finalmente, o professor poderá chamar a atenção dos alunos para as diferenças que 

existem entre o espanhol e o português, já que em português não existe um verbo que 

corresponda de um modo exato ao «ficar» em português. Já o verbo «tornar-se» em 

português também pode ter várias traduções em espanhol.  

 

Tarefa 14: Tarefa de comunicação: Bingo de verbos (15 min.)    

Destrezas: interação e expressão orais 

Trabalho em grande grupo  
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O professor distribui dois cartões a cada aluno, contendo cada cartão uma frase (V. 

anexo 14). A partir do cartão, os alunos terão de transformar as frases utilizando os 

verbos de cambio ponerse ou volverse.    

Exemplo: María era antes muy simpática, pero ahora es antipática. – María se ha 

vuelto antipática. 

 

Tarefa 15: Tarefa de comunicação: Audição da canção «!Cómo hemos cambiado!»53 

(20 min.) 

Destrezas: compreensão e interação orais 

Trabalho em grande grupo 

 

Os alunos ouvem a canção «Cómo hemos cambiado» e identificam (V. anexo 15) o 

seu assunto (Resposta esperada: La canción habla de una amistad o un amor que se 

perdió, dos personas que se alejaron y que cambiaron con el tiempo pero que se 

vuelven a reunir).  

Em seguida, os alunos identificam os sentidos dos verbos volver/ quedar na canção. 

O professor pode pedir-lhes outros sentidos para volver (Exemplo: Volví de Madrid: 

tem sentido de venir) y quedar(se) (Exemplo: He quedado con Luis en el cine – tem 

sentido de marcar um encontro). Posteriormente, os alunos referem  outros sentidos/ 

significados que poderão ter os verbos poner/ ponerse e hacer/ hacerse, dando 

exemplos. O professor destaca a inclusão/ exclusão do pronome reflexivo «se» que pode 

mudar totalmente o sentido de uma frase. 

Exemplos: Por la mañana me he quedado en casa (estar)/ La conferencia se me 

hizo interminable (opinión) / El trabajo se nos hace pesado y aburrido (opinión)./ Me 

hice un corte (hacer); Mario pone la mesa (disponer). 

 

Terceira aula (90 min.) 

 

                                                 

53 Esta canção está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=6AGnxXFpyMQ&ob=av3e  
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Tarefa 16: Tarefa de comunicação: Visualização sem som de um excerto do 

programa «Espejo público»54 sobre a cirurgia estética (15 min.) 

Destrezas: interação oral  

Trabalho em grande grupo 

         

Os alunos veem os primeiros minutos de um vídeo sem som. Após a visualização 

sem som, o professor pregunta aos alunos o seguinte: 

• ¿Cómo se llama el programa? (Espejo público); 

• ¿Es un programa que pasa por la mañana, por la tarde o por la noche? (Por la 

mañana, porque vemos la hora y por el tipo de programa); 

• ¿De qué hablan en ese programa? (De los cambios de algunas personalidades); 

• ¿Creéis que tenemos en Portugal algún tipo de programa semejante? (Sí, los 

programas de la mañana en TVI y SIC, por ejemplo); 

• ¿Por qué os parecen parecidos estos programas? ¿Qué tienen de parecido?  

(Son programas donde se habla mucho de la prensa rosa, de las noticias del 

corazón, de los últimos cotilleos y rumores de los famosos y famosas del mundo 

entero). 

 

Tarefa 17: Tarefa de comunicação: Visionamento de um excerto do programa 

«Espejo público» sobre a cirurgia estética (20 min.)  

Destrezas: compreensão oral  

Trabalho individual e em grupo 

 

Os alunos escutam e veem o programa «Espejo público» e preenchem uma ficha de 

compreensão oral (V. anexo 16). Identificam o assunto do programa; referem as 

mudanças estéticas de algumas personalidades hispanofalantes e as opiniões de alguns 

convidados sobre as mudanças/ transformações na cirurgia estética. No final, escrevem 

                                                 

54 O excerto deste programa da televisão espanhola (Antena 3) está disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=JBS-3JppQd8  
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expressões utilizadas por um convidado. A professora chama novamente a atenção para 

o uso dos verbos poner (se puso tetas) e hacerse (la cara se ha hecho de todo) sem 

sentido de «cambio».  

Após a visualização, pergunta-se aos alunos se são a favor ou contra a cirurgia 

estética e se seriam capazes de fazer uma cirurgia para mudar alguma parte do corpo. Os 

alunos debatem entre si sobre a realização ou não da cirurgia estética. (os alunos 

praticam e reveem algumas expressões para dar a sua opinião: Creo que…/ Pienso 

que…/ En mi opinión,…) 

 

Tarefa 18: Tarefa de comunicação: Jogo de adivinhas - antes e agora (20 min.)  

Destrezas: compreensão escrita e produção oral 

Trabalho individual e em grande grupo  

 

Os alunos observam imagens de personalidades hispanofalantes (V. anexo 17). 

O professor pergunta aos alunos se conhecem todas as personalidades e se 

conseguem associá-las a um país e profissão (Respostas esperadas: Shakira es de 

Colombia y es cantante; Jennifer López es hija de puertorriqueños y también es 

cantante; La Duquesa de Alba es española; Leticia Ortiz es princesa de Asturias, pero 

antes era periodista.) Em seguida, os alunos observam as mudanças físicas de algumas 

personalidades (antes e agora) e, a partir de frases dadas pelo professor, descrevem as 

suas transformações físicas: 

Exemplo: La cara de Shakira era ancha pero se ha vuelto delgada. 

 

 

Tarefa 19: Tarefa de comunicação: Visualização do anúncio Dove55 (20 min.)  

Destrezas: interação oral 

Trabalho em grande grupo  

 

                                                 

55 O anúncio está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=rYQ5Vyp52DA  
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Após a visualização do anúncio, o professor pergunta aos alunos se já conheciam o 

anúncio. Pede-lhes para descreverem as mudanças da rapariga do anúncio (respostas 

esperadas: su pelo se ha vuelto rizado; su piel se ha vuelto lisa con el maquillaje, sus 

ojos y su boca se han vuelto grandes; su cuello se ha vuelto más delgado; la chica se ha 

vuelto más sensual y más guapa). Depois, o professor pergunta aos alunos se têm o 

hábito de mudar muitas vezes de imagem. Pede-lhes também a sua opinião acerca da 

importância que é dada ultimamente à imagem, à conceção da beleza e a sua relação 

com alguns problemas de distúrbios alimentares na adolescência, etc. 

 

Tarefa 20: Tarefa de comunicação: Observação e leitura de um powerpoint com a 

descrição das mudanças de uma personalidade hispanofalante56 (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 

Trabalho em grande grupo  

 

Os alunos visualizam um powerpoint (V. anexo 18) com a descrição das mudanças 

de uma personalidade hispanofalante (que servirá de modelo para a tarefa final). Os 

alunos devem preencher uma grelha com duas colunas: antes e depois da personalidade 

para apresentarem oralmente à turma. Poderão retirar dúvidas sobre a tarefa final. 

 

Quarta aula (90 min.) 

 

Tarefa 21: Tarefa de comunicação: Escolher uma personalidade (20 min.) 

 

Destrezas: interação oral e produção escrita 

Trabalho a pares  

 

Os grupos são organizados à sorte. O professor entrega a todos os alunos cartões com 

cores diferentes. Os que ficarem com as cores idênticas trabalharão a pares. 
                                                 

56 Podemos visualizar este powerpoint modelo no anexo 18 ou na página intitulada «Cambios» da wiki da 

turma, clicando em: www.espanholmiraflores.wikispaces.com  

   69  
 

http://www.espanholmiraflores.wikispaces.com/


 

 

Cada grupo deve escolher uma personalidade para descrever as suas mudanças. Se os 

alunos tiverem dúvidas, o professor pode dar-lhes algumas sugestões;  

Os alunos escolhem uma personalidade e identificam as suas mudanças preenchendo 

uma grelha (antes e depois). Podem preencher o que já sabem sobre as mudanças das 

personalidades. Na internet, pesquisam e recolhem os dados necessários para elaborar o 

seu texto. 

 

Tarefa 22: Tarefa de comunicação: Elaboração do powerpoint/ cartaz da descrição 

das mudanças da personalidade (60 min.) 

Destrezas: interação oral e expressão escrita 

Trabalho a pares 

 

Trabalhando a pares, a partir da wiki da turma disponível na internet, os alunos 

elaboram um powerpoint/ cartaz com a descrição das mudanças de uma personalidade 

(poderão referir não só as mudanças físicas, como também as de caráter). 

 

Tarefa 23: Tarefa de comunicação: Publicação do powerpoint/ cartaz no blogue da 

turma (10 min.) 

Destrezas: interação oral 

Trabalho a pares  

 

Após a correção do texto (pelos colegas e/ ou professor) os alunos publicam o seu 

powerpoint/ cartaz. 

 

Quinta aula (45 min.) 

Tarefa 24: Tarefa final: Apresentação oral do powerpoint / cartaz com a descrição das 

mudanças da personalidade. 

Destrezas: produção oral 

Trabalho a pares 

 

Autoavaliação e avaliação da unidade 
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Os alunos preenchem em papel uma ficha de autoavaliação (V. anexo 19) das suas 

competências/ conhecimentos e preenchem digitalmente uma ficha de avaliação (V. 

anexo 20) da unidade57. 

 

3.1. DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

A unidade didática58 anteriormente apresentada está constituída da seguinte forma: 

em primeiro lugar, encontramos descritos a área temática da unidade, o seu título, a 

tarefa final, a duração e os materiais e recursos utilizados. Em seguida, apresentamos os 

objetivos da unidade (os derivados da comunicação e apoio linguístico e os derivados da 

tarefa final), os conteúdos que se vão trabalhar e a avaliação (observação direta e 

autoavaliação). Depois, expomos o desenvolvimento das aulas, no qual é possível ler as 

descrições de cada tarefa de comunicação, as competências, os tipos de trabalho 

(individual, a pares, em grupo ou em grande grupo) e o tempo estimado para cada 

tarefa.   

Ao iniciar a unidade didática o primeiro objetivo foi decidir a tarefa final que seria 

proposta aos alunos e, por isso, foi essencial pensar numa proposta de tarefa real e 

motivadora que estimulasse os alunos «à aprendizagem e à utilização da língua 

autêntica»59 (Fernández 2003: 20). Uma das ideias para a tarefa final foi a publicação de 

um cartaz ou powerpoint sobre as mudanças de personalidades no blogue60 da turma e a 

sua apresentação oral em aula. No entanto, essa ideia foi apresentada aos alunos com o 

 

57 É possível observar a ficha de avaliação da unidade no anexo 20 ou, então, na wiki da turma 

(www.espanholmiraflores.wikispaces.com), clicando na página «Evaluación de la unidad». 
58 A unidade didática apresentada teve como modelo a planificação de unidades didáticas de Estaire 

(2004) e Estaire e Zanón (1990). 
59 Tradução nossa. 
60 No ano letivo 2010/ 2011, na tarefa final da unidade didática «Biografías» (introdução à prática 

profissional II), os alunos construíram o blogue www.biografiaespanolas.blogspot.com. 
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objetivo de ouvir as suas opiniões e esperar que fossem eles a decidir, seguindo o que 

Fernández (2001: 5) sugere: 

 
A perspetiva que orienta estes programas prevê a adequação dos objetivos e conteúdos a 

situações educativas diversas e incita os professores a negociarem com os seus alunos para 

trabalharem sobre os aspetos mais significativos para estes, com a convicção de que, desse modo, se 

atingem melhor os objetivos programados. 

 

Os alunos aceitaram a ideia, embora tenham decidido, durante a aplicação da unidade 

didática, que não seria necessária a apresentação do seu powerpoint no blogue da turma, 

pois poderiam publicá-lo na wiki criada para a tarefa final. A ideia da criação da wiki 

teve em conta não só os resultados dos questionários de diagnóstico61 realizados aos 

alunos, mas também o facto de a escola ter os recursos necessários à sua utilização em 

sala de aula. Para além disso, hoje em dia, a comunicação eletrónica é tão importante 

que se torna cada vez mais necessário integrá-la de uma forma decisiva no ensino das 

línguas. Alguns autores propõem inclusivamente «que a Internet tenha mais presença 

nas aulas, que os estudantes publiquem os seus trabalhos na rede, que criem páginas na 

língua meta, que participem em chats com nativos, que naveguem e leiam na Internet»62 

(Cassany 2004: 926). Foi com esse objetivo que criámos a wiki: um espaço de 

comunicação digital no qual os alunos pudessem (e possam) trabalhar e interagir em 

rede dentro e fora da sala de aula. Além disso, na wiki proporcionámos também aos 

alunos um modelo (neste caso tratava-se da observação de um modelo de um 

powerpoint sobre as mudanças da cantora Jennifer López), para que os alunos tivessem 

um exemplo da tarefa final que iriam realizar. 

Após a escolha da tarefa final (onde também se contempla a negociação de processos 

e produtos), foram elaboradas as tarefas intermédias, tendo sempre em conta a grande 

diversidade de tipos de trabalho e de competências. Assim, na unidade didática 

                                                 

61 De facto, a maioria dos alunos referiu nos questionários de diagnóstico do ano letivo 2011/ 2012 que 

gosta de navegar na internet fora da sala de aula. 
62 Tradução nossa. 
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podemos verificar momentos onde se praticam a expressão oral (tarefa 14 e tarefa final), 

a compreensão oral (tarefa introdutória e tarefas 1 e 15), a expressão escrita (tarefas 6, 

21, 22 e 23) e a compreensão escrita (tarefas 2-13). A destreza mais utilizada é a 

interação oral63, o que é perfeitamente compreensível, na medida em que geralmente se 

atribui uma grande importância a esta habilidade «no uso e na aprendizagem da língua, 

considerando o seu papel central na comunicação» (AA.VV. 2001: 36). Durante as aulas 

é a interação professor/ alunos que impera, dando muitas vezes lugar a algumas 

interações aluno/ aluno, com trabalhos a pares e em grupo. Tal como nos refere 

Fernández (2001: 21): 

 
O primeiro tipo de interação oral que ocorre na aula caracteriza-se por uma estrutura muito rígida em 

que o professor inicia o discurso, frequentemente com uma pergunta, os alunos respondem e o 

professor comenta a resposta (...). O trabalho de pares e de grupo rompe esta estrutura e permite aos 

alunos falarem mais tempo e de forma mais autêntica. 

 

Quanto às dinâmicas de trabalho, ou seja, as diferentes formas de grupos e interação 

na aula, privilegiámos na sequência didática o trabalho a pares64, visto que esta é «uma 

das formas de trabalho mais rentável e é a atividade ideal para nos assegurarmos de que 

todos participem, facilitando o exercício àqueles que têm mais medo de se arriscar ou 

que não se atrevem a falar em público» (Fernández 2003: 195). Presta-se igualmente 

para todo o tipo de atividades, especialmente para praticar a comunicação em atividades 

de informação partilhada (por exemplo, nas tarefas 5 e 6), quando se provoca o diálogo 

entre os alunos para que conheçam melhor algumas das suas experiências; no estudo de 

paradigmas gramaticais (por exemplo, nas tarefas 7 a 12), quando os alunos tentam 

descobrir as diferenças e semelhanças de alguns verbos de cambio; ou na correção 

 

63 Convém sublinhar que o QECR (AA.VV. 2001) inclui a interação oral como competência. Segundo o 

QECR (ibidem: 35-36), «a recepção e a produção (oral e/ou escrita) são obviamente processos primários, 

uma vez que ambos são necessários à interação». 
64  Importa destacar que privilegiámos o trabalho a pares em detrimento do trabalho em grupo porque se 

trata de uma turma só com oito alunos. Nesta turma os trabalhos a pares permitem ter mais grupos a 

trabalhar. 
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mútua (por exemplo, nas tarefas 23 e 24), quando os alunos corrigem os seus textos e o 

seu discurso. O trabalho a pares possibilita também a prática da língua e o 

desenvolvimento da autonomia pessoal, favorece a participação de todos, fomenta a 

criatividade e possibilita uma melhor atenção «ao processo individual e ao ritmo dos 

diferentes alunos, tanto pela atenção que se prestam uns alunos a outros, como pela 

presença mais liberada do professor para observar um grupo ou um aluno» (Fernández 

2003: 193). Os outros tipos de trabalho (em grupo, grande grupo ou individual) foram 

realizados conforme as atividades. Praticámos o trabalho em grande grupo em 

momentos de motivação e de apresentação de tarefas (tarefa introdutória e nas tarefas 1, 

3, 5, 14 e 15), de diálogos, de debates acerca do trabalho realizado (tarefa 16), de 

considerações ou explicações gerais (tarefas 11, 13 e 20). Houve também atividades que 

exigiram um trabalho individual, quer pelas suas características, quer pelo ritmo de 

trabalho que assim o aconselhava: a leitura silenciosa, a expressão pessoal e a 

autoavaliação (tarefas 1, 2 e 17). 

Depois da escolha da tarefa final, havia dois objetivos. Em primeiro lugar, era 

necessário fazer uma articulação com as unidades anteriores da professora cooperante65, 

uma vez que, como refere o QECR (AA.VV. 2001: 39), «toda a aprendizagem que 

decorre num determinado período de tempo necessita de estar organizada em unidades 

que tenham em conta a progressão e assegurem uma continuidade». Em segundo lugar, 

era fundamental iniciar a unidade com uma tarefa motivadora que potenciasse a 

interação. Assim, a unidade começa com a audição/ visualização de um vídeo66 pessoal 

intitulado «Belleza: cuidados corporales y capilares» onde uma rapariga adolescente (da 

mesma faixa etária dos estudantes da turma) fala dos seus cuidados com o corpo e o 

cabelo.  

Este vídeo oferecia muitas potencialidades de exploração didática: primeiro, 

permitia-nos articular com as unidades anteriores da professora cooperante; segundo, 

porque oferecia aos alunos algum vocabulário sobre a estética e cuidados corporais que 
 

65 As unidades lecionadas anteriormente pela professora cooperante foram as seguintes: «La descripción 

de personas – rasgos físicos» e «Los sentimientos y las emociones». 
66 É possível visualizar o vídeo em: http://www.youtube.com/watch?v=mUuuBdlkGl4 
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ainda não tinha sido estudado em aula. Depois, permitia a reflexão acerca de algumas 

diferenças dialetais da língua espanhola. Para além disso, o documento apresenta um 

discurso oral autêntico, que exemplifica o uso real da língua por parte de um falante 

nativo, permitindo assim o objetivo prioritário de uma atividade comunicativa que é a 

interação. 

Sabemos que a aprendizagem de línguas próximas é um fator de facilitação que 

fomenta a motivação e o êxito, mas essa facilidade transforma-se muitas vezes numa 

dificuldade quando os alunos «não entendem as diferenças subtis e constantes entre as 

duas línguas e a cultura»67 (Fernández 2003: 25). No caso da nossa unidade didática, 

tivemos de ter muita atenção a algumas dessas diferenças68, como por exemplo quando 

se explica o uso do verbo llevar para falar do cabelo (tarefa 1), que se distingue de tener 

porque se refere a transformações; quando se explica a construção do condicional 

(tarefa 6), que difere essencialmente do português devido ao acento gráfico obrigatório; 

e principalmente nas diferenças de uso dos verbos de cambio (tarefas 7-13). Desta 

forma, proporcionámos não só um trabalho de reflexão sobre as diferenças de uso, sobre 

as semelhanças e divergências entre o português e o espanhol69, como também foi 

necessário elaborar materiais que promovessem o desenvolvimento de estratégias 

pessoais que ajudassem a superar as inevitáveis interferências70 (tarefas 7-13).  

 

67 Tradução nossa. 
68 Segundo o QECR (AA.VV. 2001: 211), «os factores contrastivos são de grande importância para a 

avaliação da carga de aprendizagem e, consequentemente, para a rentabilidade das progressões 

concorrentes». 
69 Tal como nos indica Fernández (2002: 5-6), «é necessário trabalhar e reflectir sobre as diferenças e 

semelhanças, assim como fomentar estratégias pessoais de aprendizagem que favoreçam a superação das 

inevitáveis interferências, especialmente na produção». 
70 Embora não seja referida na planificação, é importante destacar que, durante a aplicação da unidade 

didática, se teve sempre em consideração o desenvolvimento da subcompetência estratégica, referida no 

Vademécum (Sánchez Lobato & Santos Gargallo 2004) e no programa de espanhol (Fernández 2001) 

como a capacidade de ativar mecanismos que resolvam dificuldades na comunicação, devido a limitações 

específicas ou a uma competência insuficiente. 
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Sendo a tarefa final uma apresentação oral das mudanças de algumas 

personalidades, foi essencial criar uma atividade através da qual os alunos aprendessem 

alguns verbos de cambio e as suas diferenças. Desta forma, a meio da unidade 

apresentou-se aos alunos uma ficha (V. anexo 13) onde tiveram de analisar um conjunto 

de dados linguísticos que os conduziu à autodescoberta e à formulação de regras 

gramaticais que permitiram analisar algumas diferenças de uso desses verbos.  

Tendo em conta que a subcompetência gramatical implica o domínio de vários 

elementos constitutivos da linguagem (fonética, morfologia, sintaxe e semântica), seria 

impossível colocá-la de lado. Além disso, embora haja alunos que nos parecem adquirir 

a língua de um modo natural, há outros que só fazendo uma reflexão formal e 

consciente da gramática conseguem eventualmente automatizar o uso das estruturas. 

Isto é ainda mais evidente no nível71 dos alunos desta turma e no tema gramatical 

essencial da unidade, uma vez que as formas verbais tratadas são especialmente 

complexas (não só a nível semântico, como sintático). 

 Assim sendo, os alunos realizaram tarefas gramaticais (V. anexo 13) que lhes 

permitiram distinguir conscientemente os diferentes verbos de cambio. Primeiramente, 

leram um diálogo e identificaram as formas verbais que exprimem diferentes mudanças 

sofridas por algumas das personagens do texto (ilustração 8). 

                                                 

71 É importante destacar que, de acordo com uma conversa no início do ano letivo, a professora 

cooperante referiu-nos que a turma se encontrava no nível B1, portanto num nível acima do esperado pelo 

programa de espanhol (Fernández 2002) que prevê que os níveis de desenvolvimento para o 11.º ano 

correspondam aos níveis A2.1 e A2.2 do QECR (AA.VV. 2001). É necessário destacar também que «o 

trabalho gramatical não é tão eficaz com principiantes, mas antes em níveis avançados» (Gomez del Estal 

2004: 772). (tradução nossa) 
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Ilustração 8 – Resposta de um aluno à questão 2 da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 

Em seguida, após identificarem os verbos sinónimos das expressões de mudança 

sublinhadas (se puso gordísima – engordó / se quedó delgado – adelgazó/ se quedó 

calvo - encalveció), os alunos indicaram os verbos de cambio que habitualmente se 

utilizam para falar da mudança física de uma pessoa (ilustração 9). 

 

 
 

Ilustração 9 – Resposta de um aluno à questão 4 da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 

Na tarefa 1 do anexo 13, os alunos observaram algumas frases e, a partir dos 

modelos apresentados, analisaram as frases, substituindo os verbos das frases pelos por 

ser e estar (ilustração 10). 
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Ilustração 10 – Resposta de um aluno à tarefa 1 da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 

Concluíram então que alguns verbos de cambio se relacionam mais com o verbo 

estar e que outros se relacionam mais com o verbo ser, realizando depois alguns 

exercícios de treino (ilustração 11). 

 

 
Ilustração 11 – Resposta de um aluno à tarefa 1/ exercícios da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 

   78  
 



 

 

Posteriormente, os alunos leram dois grupos de frases. No primeiro grupo, tiveram 

de analisar o verbo de cambio que se associa a uma mudança passageira - ponerse - e o 

verbo que indica uma mudança mais durável - quedarse (ilustração 12). No segundo 

grupo, os alunos tiveram de identificar o verbo que se relaciona com mudanças graduais  

e que dependem do esforço físico do sujeito - hacerse - e o verbo que associamos a uma 

mudança inesperada - volverse (ilustração 13). 

 

 
 

Ilustração 12 – Resposta de um aluno à tarefa 2 da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 
Ilustração 13 – Resposta de um aluno à tarefa 3 da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 

Finalmente, os alunos preencheram um quadro-síntese com as diferenças mais 

significativas dos verbos de cambio (ilustração 14). 
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Ilustração 14 – Resposta de um aluno à tarefa 4 da ficha de trabalho nº4 (V. anexo 13) 

 

No entanto, é importante salientar que, embora tenhamos trabalhado a reflexão 

metalinguística, as atividades da sequência didática estiveram sempre centradas no 

aluno, atendendo às suas necessidades de aprendizagem, e potenciando que «estivesse 

ativo no próprio processo»72 (Fernández 2003: 20).  

Finalmente, após a reflexão linguística sobre o uso dos verbos de cambio, os alunos 

utilizaram-nos oralmente através da realização de um jogo com cartões (V. anexo 14) e 

um jogo de adivinhas (V. anexo 17), estando o estudo da língua ao serviço da 

comunicação. Tal como nos diz Fernández (2003: 68-69): 

Nos casos em que a língua estrangeira se adquire ou aprende numa situação de contacto com a 

língua, esses elementos (os recursos linguísticos) vão-se interiorizando sem necessidade de um 

estudo formal; mas quando a nova língua se aprende num contexto escolar e o contacto é muito 

limitado, o processo de aprendizagem é beneficiado se as atividades comunicativas estiverem 

acompanhadas de outras centradas na prática formal. (tradução nossa) 

 

Para além disso, os alunos puderam ainda verificar, a partir da audição de uma 

canção (V. anexo 15) ou após o visionamento de um excerto televisivo (V. anexo 16 – 

tarefa 18) que os verbos de cambio podem ter outros valores semânticos para além de 

mudança. 

                                                 

72 Tradução nossa. 
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Convém sublinhar que a expressão oral tem especial importância nesta unidade 

porque é a habilidade que vai ser utilizada na tarefa final (V. anexo 21). Por outro lado, 

o objetivo de praticar a oralidade na tarefa final também está relacionado com a 

utilização real dos verbos de cambio, «que permeiam o discurso oral, muito mais do que 

o escrito» (Filho 2006: 181). A investigação tem vindo a comprovar que a prática da 

expressão oral não é uma tarefa simples, pois muitos alunos demonstram algumas 

dificuldades, tais como a timidez ou o medo do ridículo, que podem inclusive atrasar ou 

vedar largamente o seu desenvolvimento73.  

Com efeito, durante a realização da atividade final de expressão oral, nesta unidade 

didática, tivemos sempre em consideração as diferentes fases pelas quais os estudantes 

devem passar: as preatividades (atividades intermédias que permitem a prática de alguns 

conteúdos funcionais, gramaticais, lexicais e socioculturais); a exposição dos objetivos 

das atividades, o seu desenvolvimento e a sua avaliação. 

Quanto à tarefa final, a apresentação oral de mudanças de algumas personalidades 

seguiu os seguintes princípios: era uma atividade significativa, porque fazia sentido para 

eles e tratava um tema e realidade que lhes era próximo (os alunos costumam muitas 

vezes falar entre si dos seus ídolos e das suas mudanças ao longo do tempo) e era uma 

atividade aberta (foram os alunos que escolheram as personalidades, estando dessa 

maneira mais motivados). 

Na planificação da unidade didática «Estética e cuidados corporais» encontramos 

referência ao desenvolvimento de cinco das subcompetências comunicativas74: as 

funcionais, as gramaticais, as lexicais, as discursivas e as socioculturais. No entanto, em 

todo o processo de planificação tivemos em conta o desenvolvimento de atividades que 

potenciassem não só as estratégias de aprendizagem, mas também as estratégias de 

comunicação dos estudantes, já que nem sempre os estudantes são capazes de 

 

73 Importa relembrar que, na análise dos resultados dos questionários realizados neste semestre, só 29% 

dos alunos assinalam que falar é o que mais gostam de fazer em aula. Em contrapartida, 71% dos alunos 

assinalam que gosta de escrever, ouvir gravações e canções.  
74 Tanto nos programas de espanhol (Fernández 2001 e 2002) como no Vademécum (Santos Lobato & 

Santos Gargallo 2004) encontramos a referência à subcompetência estratégica. 

   81  
 



 

 

                                                

desenvolver-se na língua meta, pelo que «devemos dotá-los de mecanismos 

compensatórios que lhes permitam expressar-se»75 (Pinilla 2004: 885). Um exemplo 

disso encontra-se na tarefa do bingo de verbos (V. anexo 14), na qual o professor 

distribui a cada aluno dois cartões com frases (uma com o verbo estar e outra com o 

verbo ser) e os alunos têm de alterar frases com os verbos ser e estar, utilizando os 

verbos ponerse ou volverse.  

Rematando, na unidade observada encontramos o tratamento das destrezas de 

interação oral, interligadas às destrezas de compreensão (produção oral e escrita). Em 

todas estas destrezas foram praticadas as diversas subcompetências fundamentais ao 

desenvolvimento da competência comunicativa, portanto à aprendizagem efetiva. Todas 

as tarefas intermédias tiveram como objetivo a tarefa final, criando situações de 

comunicação, tal como nos sugere o QECR (AA.VV. 2001: 218):  

 
As tarefas pedagógicas comunicativas (ao contrário dos exercícios que dão destaque especificamente à 

forma) pretendem envolver activamente os aprendentes numa comunicação real, são relevantes (aqui e 

agora no contexto formal de aprendizagem), são exigentes mas realizáveis (com manipulação da 

tarefa, quando necessário) e apresentam resultados identificáveis. 
 

 No que se refere à tarefa final da unidade, tivemos muito cuidado em criar uma 

tarefa que fosse real e que colocasse o aluno como centro do processo de aprendizagem. 

Durante a apresentação oral de cada grupo, os discursos orais (V. anexo 21) dos alunos 

foram gravados76. Posteriormente, cada discurso foi publicado na wiki77 para que os 

alunos pudessem ter acesso à audição das suas apresentações.  

 

75 Tradução nossa. 
76 É possível ouvir as distintas tarefas finais na wiki criada, na página referente a cada grupo: grupos 

amarillo, verde, azul e rosa (www.espanholmiraflores.wikispaces.com). As transcrições de cada discurso 

oral encontram-se no anexo 21. 
77 Convém destacar que a wiki foi criada em grupo com nossa colega de estágio, uma vez que não fazia 

sentido criar duas wikis para a mesma turma.   

   82  
 

http://www.espanholmiraflores.wikispaces.com/


 

 

                                                

Relativamente às apresentações orais sobre a mudança de uma personalidade, a 

maioria dos alunos mostrou-se à vontade, revelando desde logo algumas estratégias de 

comunicação como, por exemplo, o uso do português. 

 É necessário destacar que a maior parte dos erros produzidos pelos alunos se deve à 

interferência interlinguística78. Por exemplo, os alunos referem-se muitas vezes ao 

cabelo das personalidades, utilizando o verbo tener, em vez de llevar (*ahora tiene el 

pelo liso); utilizam vocabulário com um género diferente (*llevaba una maquillage muy 

natural); demonstram problemas com a formação do plural (*esto son algumas 

imagens), dificuldades na utilização de alguns determinantes (*vamos a hablar sobre 

els cambios de Britney/*este vídeo es de su primer canción) e de algumas preposições 

(*Vamos hablar/ muchas veces por año). Para além disso, apresentam alguns problemas 

na oração (*puede tener a ver com eso/ *no gusta que le llamen Lilly Allen) e de 

vocabulário (*Rihana cambió mucho mismo/ *su lado más engrazado). Em alguns 

casos, os alunos apresentam problemas de fonética que podem provocar mal-entendidos, 

tais como confusões entre o «n» e o «ñ» («conhocida» em vez de «conocida» e «tenía» 

em vez de «teñía»); alguns casos de hipercorreção («despuerto» em vez de «deporte»/ 

«piendientes» em vez de «pendientes») e de leitura incorreta da sílaba tónica («alguién» 

em vez de «alguien»). Todos os alunos recorreram pelo menos a um/ dois verbos de 

cambio, tendo alguns a preocupação de os diversificar e de os utilizar adequadamente. 

No entanto, verificou-se  em alguns casos hesitações e problemas no seu uso (*Britney 

se puso calva).  

Os diferentes tipos de erros acima apresentados só vêm provar que os alunos da 

turma estão em estádios diferentes da sua interlíngua e, nesse sentido, a análise dos 

erros pode constituir um instrumento valiosíssimo para que o professor compreenda, 

explique e corrija os erros originados pela influência da língua materna (embora nem 

todos os erros dos lusófonos se devam somente à influência da L1). Para além disso, o 

 

78 Segundo Vigón (2004), os erros são geralmente homogéneos nos estudantes lusófonos que aprendem 

espanhol. Por essa razão, é necessário trabalhar com insistência as estruturas que podem chegar a 

fossilizar a interlíngua dos estudantes, tais como: problemas com o género e número; os determinantes; o 

sujeito léxico; as preposições; a oração, entre outros. 
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conhecimento explícito de uma regra não implica obrigatoriamente o seu uso correto 

nas tarefas comunicativas de produção, pois o aluno comete erros quando fala em 

aspetos que conhece bem na teoria. Tal como nos indica Martín (2004: 269), o processo 

de evolução da interlíngua do aluno «não é linear – avança em forma de U, como se 

costuma dizer – sendo frequentes os retrocessos e os erros que se esperavam 

superados».  

3.2. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA UNIDADE DIDÁTICA 

Relativamente à avaliação, na unidade didática desenvolvida tivemos em conta a 

observação direta e a autoavaliação, pois num ensino por tarefas o aluno deve assumir a 

própria responsabilidade no ato de aprender o que implicar «tomar uma postura ativa, 

propor, descobrir e avaliar sem esperar que o professor ou o livro proponham as 

questões, as respostas e a forma de as resolver»79 (Fernández 2003: 22). 

Quanto à avaliação formativa, foi feita uma grelha de observação direta (V. anexo 

22) onde foi possível recolher alguns dados importantes relativos à assiduidade, 

trabalhos de casa, trabalho em aula, comportamento, participação, oralidade e leitura de 

cada aluno. Estes parâmetros (exceto o que diz respeito à falta), foram avaliados usando 

os sinais «+» (no caso da realização dos trabalhos de casa; participação pertinente e 

correta; intervenção oral ou leitura positivas) ou «-» (usado para assinalar o 

comportamento dos alunos). Graças a esta grelha foi mais fácil «analisar as dificuldades 

e procurar soluções quando ainda é possível superá-las» (Fernández: 2002: 25). 

Relativamente à tarefa final, realizámos uma grelha de avaliação (V. anexo 23) que 

foi preenchida durante a apresentação oral dos alunos. Esta grelha de avaliação, 

organizada por níveis e descritores de desempenho, visou avaliar as apresentações orais 

dos alunos ao nível do âmbito, correção, pronúncia, fluência e desenvolvimento do tema 

e coerência. De uma forma geral, as apresentações orais correram bem, embora quatro 

alunas da turma se destaquem, por estarem dentro de um nível bom e muito bom. É 

importante sublinhar que alguns alunos foram penalizados na avaliação da tarefa final 
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porque se limitaram a ler o powerpoint ou as suas notas, não tendo revelado um esforço 

para preparar a apresentação oral de uma forma adequada.  

Os alunos realizaram também uma prova de avaliação escrita80 (V. anexo 24) onde 

puderam demonstrar e aplicar alguns dos seus conhecimentos. Em relação à prova, 

fizemos a matriz (V. anexo 25) e os critérios de correção (V. anexo 26) baseando-nos 

nos critérios dos exames nacionais de espanhol.   

Relativamente à questão específica sobre os verbos de cambio na prova de avaliação 

escrita (V. anexo 24), a maior parte dos alunos soube aplicar o verbo de cambio 

adequado a cada contexto/ situação. Contudo, alguns alunos esqueceram-se da inclusão 

do pronome reflexivo «se» em alguns verbos, tornando as frases agramaticais, como por 

exemplo: *He cepillado mis dientes con un par de fresas machacadas y en un mes 

volvieron blancos/ *Al ver los resultados há puesto muy contento (ilustrações 15 e 16). É 

necessário destacar que, em alguns casos, os alunos revelaram também dificuldades na 

concordância do verbo com o sujeito, como por exemplo: *He empezado a comer una 

manzana para desayuno y en dos semanas me ha quedado más delgada (ilustração 16).  

 

 
Ilustração 15 – Resposta de um aluno à questão 6 da prova de avaliação escrita (V. anexo 24) 

 

80  A prova de avaliação escrita, que foi elaborada em conjunto com a nossa colega de estágio e engloba 

as duas unidades didáticas planificadas pelas duas, teve como base um enfoque por tarefas. Assim, todas 

as atividades/ perguntas são o mais autênticas possível e estão elaboradas e articuladas de modo a que o 

aluno esteja preparado para fazer a tarefa final. 
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Ilustração 16 – Resposta de um aluno à questão 6 da prova de avaliação escrita (V. anexo 24) 

 

Em outros casos, faltou alguma coerência na escolha do tempo do passado: Me 

aclaré el pelo con cerveza y está más fuerte y com vitalidade. Al ver los resultados me 

he puesto muy contento. (ilustração 17). 

 
 

Ilustração 17 – Resposta de um aluno à questão 6 da prova de avaliação escrita (V. anexo 24) 

 

No final da unidade, os alunos responderam a um questionário de autoavaliação (V. 

anexo 27) sobre algumas das competências adquiridas ao longo da unidade didática.  

Fazendo uma análise dos resultados da autoavaliação (gráfico 3), importa 

destacar que, em geral, os alunos estão conscientes da aquisição de algumas 
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competências essenciais da unidade. Além disso, é importante que os estudantes, 

especialmente aqueles que se encontram num nível intermédio, tenham consciência da 

sua responsabilidade sobre o próprio processo de ensino-aprendizagem; que sejam 

capazes de refletir sobre o que aprenderam e que estejam capacitados para encontrar 

soluções por si mesmos às dificuldades que manifestam. 

0
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4

5

Sim Às vezes Não

Aconselhar e dar a minha opinião

Distinguir o uso de alguns verbos de 
cambio

Falar das mudanças de uma pessoa

Compreeender textos relacionados com 
mudanças

Compreender textos orais sobre estética 
e cuidados corporais

Descrever as mudanças e 
transformações de uma personalidade

 
 Gráfico 3: Autoavaliação: número de alunos que refere ser capaz de... 

Após a autoavaliação, os alunos realizaram uma avaliação da unidade didática 

«Estética y cuidados corporales», respondendo a um questionário81 (feito no Google 

Docs) na própria wiki da turma. Como  

 Em geral, a avaliação da unidade foi muito positiva. A partir da observação do 

resumo da estatística82 foi possível obter algumas conclusões: a maioria dos alunos 

considerou que as tarefas estavam adequadas ao tema, eram quase sempre 

suficientemente estimulantes e os materiais estavam adequados. A maioria dos alunos 

considerou que o processo era lógico e adequado ao tema. Os diversos passos a seguir 

nas atividades pareceram-lhes claros. 

Relativamente ao uso da língua, seis alunos (75%) responderam que a unidade 

didática foi quase sempre/ sempre útil para melhorar o seu espanhol e para aumentar o 
 

81 É possível observar esse questionário na wiki da turma (www.espanholmiraflores.wikispaces.com), na 

página intitulada «Evaluación de la unidad». 
82 É possível observar os resultados da avaliação da unidade didática clicando na ligação seguinte: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dHFMTWs5ZWxzLVJPTmJRQXpkXzVVe

FE6MQ  

   87  
 

http://www.espanholmiraflores.wikispaces.com/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dHFMTWs5ZWxzLVJPTmJRQXpkXzVVeFE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dHFMTWs5ZWxzLVJPTmJRQXpkXzVVeFE6MQ


 

 

   88  
 

seu vocabulário. No final, todos consideraram que as tarefas que tinham realizado 

estavam adequadas à tarefa final. 

No que se refere a algumas perguntas abertas do questionário, alguns alunos 

destacaram a tarefa final (como, por exemplo, o uso dos computadores e o facto de 

falarem das transformações de uma personalidade) como a tarefa que lhes pareceu mais 

interessante e a maioria acrescentou ainda que melhorou a sua capacidade comunicativa 

ao longo do processo, demonstrando satisfação pelos resultados obtidos. 

À semelhança do que havia sido feito inicialmente (antes da unidade didática), 

considerámos pertinente a realização de um questionário final (V. anexo 28) sobre os 

verbos de cambio, após a aplicação da unidade didática. O objetivo deste questionário 

era verificar se, através da ficha de consciencialização gramatical (V. anexo 13) e das 

atividades comunicativas, os alunos demonstravam melhorias na utilização da expressão 

da mudança em espanhol. 

No questionário final, a maioria dos alunos reconheceu que não conhecia todos os 

significados dos verbos de cambio, na medida em que não sabia como utilizá-los 

(ilustrações 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 8 – Resposta de um aluno às perguntas 1 e 2 do questionário final (V. anexo 28) 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 – Resposta de um aluno às perguntas 1 e 2 do questionário final (V. anexo 28) 
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Todos os alunos confirmaram que as atividades de descoberta os ajudaram a 

compreender melhor os verbos de cambio, explicando que as atividades realizadas os 

fizeram refletir sobre o assunto, sem os obrigar a decorar regras. (ilustração 10). Para 

além disso, embora alguns alunos afirmassem que compreendiam o significado dos 

verbos de cambio, referiram que não sabiam em que contexto os deviam utilizar 

(ilustrações 11 e 12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10 – Resposta de um aluno às perguntas 3 e 4 do questionário final (V. anexo 28) 

 

Ilustração 11 – Resposta de um aluno às perguntas 3 e 4 do questionário final (V. anexo 28) 

Ilustração 12 – Resposta de um aluno às perguntas 3 e 4 do questionário final (V. anexo 28) 

 

 



 

 

Relativamente aos exercícios do questionário final (V. anexo 28), os alunos 

realizaram novamente os exercícios 3, 4 e 5 do questionário inicial (V. anexo 5), para ser 

mais fácil aferir os conhecimentos adquiridos. Apesar de ainda revelarem algumas 

dificuldades nas distinções de uso (*…mira a Pedro, tan pequeñín que era se puso muy 

alto/ *se convirtió tranquilo y pacífico), é possível verificar uma evolução em relação às 

respostas do questionário inicial. Os verbos são usados sempre com o pronome 

reflexivo «se» e não se verificam problemas de conjugação do tempo verbal em verbos 

irregulares (exemplo: Tras estudiar vários años se hizo abogado). Para além disso, 

nota-se mais segurança no uso da expressão da mudança, já que no questionário final os 

alunos não deixaram nenhum exercício incompleto.  

No entanto, é importante referir que, tendo em conta algumas respostas dos alunos ao 

questionário final e à pergunta 6 da prova de avaliação escrita, é necessário continuar a 

trabalhar a expressão de mudança em espanhol de acordo com as necessidades dos 

estudantes e sempre que sejam necessários para a realização de uma tarefa, ou seja, 

sempre que se encontrem ao serviço do desempenho da competência comunicativa. 

 

 

3.3. REFLEXÃO CRÍTICA 

 

Após a observação das aulas, realizámos uma análise dos resultados da aplicação da 

unidade didática.  

Em primeiro lugar, importa sublinhar que a planificação da unidade didática não foi 

totalmente cumprida, uma vez que não houve tempo para realizar a tarefa 9 

(visualização do anúncio «Dove»). Ao contrário do que era de esperar, algumas tarefas 

anteriores duraram mais tempo do que o previsto, mas preferimos que os alunos 

trabalhassem um pouco mais em algumas tarefas de forma a assegurarmo-nos de que as 

tinham compreendido e que tinham interagido comunicativamente. A decisão da não 

realização da tarefa 9 foi tomada, pois não havia nenhuma forma de terminar a unidade 

depois do tempo previsto, já que a aplicação das unidades didáticas das outras colegas 

de estágio já tinham sido calendarizadas atempadamente e o seu início estava previsto 
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nas aulas imediatamente seguintes ao término desta unidade. No entanto, a tarefa 9 tinha 

como objetivo principal o treino de alguns verbos de cambio, o que já havia sido feito 

em tarefas anteriores. Para além disso, foi preferível abdicar desta tarefa para se poder 

terminar a tarefa final. Tal como refere Fernández (2002: 24): 

 
A consecução ou não das tarefas finais programadas é um elemento fulcral da avaliação. É 

importante prever bem o tempo para que o final não falhe, pois se tal acontecer, isso provocará nos 

alunos não só a normal decepção como também a diminuição da motivação para um projecto 

posterior.  

 

De uma forma geral, as aulas correram melhor do que em introdução à prática 

profissional III, pois este ano já conhecíamos melhor a turma e, por isso, também nos 

sentíamos mais à vontade uns com os outros. 

Relativamente aos aspetos positivos, tentámos explicar com clareza os enunciados de 

cada atividade, motivando os alunos para a disciplina. Embora houvesse um grupo de 

alunos que não interagisse muitas vezes, procurámos fomentar a participação e a 

interação de toda a turma nas atividades, prestando atenção desta maneira à diversidade 

dos alunos e atendendo às suas necessidades. Em todas as aulas, dirigimo-nos a todos os 

alunos, movimentámo-nos por toda a sala sempre que necessário, contemplando os 

diversos ritmos de desenvolvimento e progressão. Durante as aulas, recorremos ao uso 

de meios audiovisuais e das novas tecnologias, organizando também atividades lúdicas 

como por exemplo o bingo de verbos (tarefa 14) e o jogo de adivinhas (tarefa 18). 

Utilizámos sempre o espanhol em aula, mas ocasionalmente recorremos ao português 

para traduzir algumas palavras83 (por exemplo, em alguns verbos de cambio) que 

pudessem provocar confusões, inadequações ou incorreções de uso.  

 

83 Embora, segundo Gómez (2004: 499), a tradução seja considerada um método «em que se ganha tempo 

mas que não é eficaz para potenciar a retenção da palavra» (tradução nossa), o QECR (AA.VV. 2001: 203, 

209) refere algumas vezes a tradução como uma das muitas formas que se espera que os alunos aprendam, 

a partir de textos orais e escritos ou como uma das formas de aumentar o seu vocabulário. 
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Durante o decorrer de toda a unidade didática, procurámos corrigir os alunos 

segundo os critérios assinalados por Goméz del Estal (2004: 781): sendo sistemáticos; 

fazendo com que qualquer correção fosse entendida como tal; dando tempo e 

oportunidade aos estudantes para a autocorreção; centrando-nos no erro durante algum 

tempo; e tendo sempre em conta o estado de interlíngua do aluno. 

Na realização da tarefa final, as correções foram realizadas durante e/ou após as 

apresentações orais84. Quando notávamos que os erros dos alunos se tratavam de erros 

fossilizados e/ou de interferências linguísticas entre o espanhol e o português, a 

correção era feita muitas vezes no momento, interrompendo a apresentação. Antes de os 

corrigir, aguardávamos a sua autocorreção ou fazíamos notar a incorreção com algum 

tipo de interrogação, dando aos alunos a oportunidade de se autocorrigir. Se 

verificávamos algumas dúvidas de vocabulário, ajudávamo-los no momento. Por vezes 

deixávamos a correção para o final, para evitar demasiadas interrupções que 

prejudicassem a fluidez do discurso e/ou a inibição do aluno. 

De uma maneira geral, procurámos ter uma atitude corretiva dos erros, baseando-nos 

«nas necessidades e objetivos do indivíduo que aprende, no seu desejo manifesto de ser 

ou não corrigido»85 (Santos Gargallo 1999: 27). 

 No entanto, analisando e refletindo com mais distanciamento sobre a planificação e 

a aplicação da unidade didática, é possível identificar alguns aspetos menos positivos 

que poderemos vir a melhorar no futuro. Relativamente à ficha de trabalho nº 4 (V. 

anexo 13), consideramos que algumas perguntas são demasiado fechadas e poderiam 

estar feitas de outra forma, de maneira a colocar no aluno um trabalho mais reflexivo. 

Poderia haver também mais possibilidades de uso comunicativo da LE no interior das 

tarefas gramaticais. Por outro lado, o modelo da tarefa final (V. anexo 18) apresentado 

poderá ter influenciado também alguns alunos a lerem os seus textos, em vez de 

fazerem uma apresentação oral, que era o que realmente se pretendia. Para além disso, 

após uma escuta ativa da gravação das tarefas finais dos alunos (V. anexo 21), 

 

84 É possível ler as transcrições das apresentações orais no anexo 21. 
85 Tradução nossa. 
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verificamos que em alguns casos poderíamos ter interrompido menos a apresentação 

dos alunos, deixando uma parte das correções para o final, uma vez que de certa forma 

poderíamos estar a bloquear o fluir da apresentação oral de cada grupo.  

Concluímos também que deveríamos ter trabalhado mais com os alunos o verbo de 

cambio convertirse. Como considerámos que à partida era um verbo com o qual os 

alunos não teriam dificuldade, não nos detivemos muito tempo a praticá-lo em aula e, na 

tarefa final, verificámos que alguns alunos necessitavam de o ter usado mais vezes, com 

exercícios mais específicos.   

Embora tenhamos trabalhado muito mais a interação oral este ano do que no ano 

letivo 2010/ 2011, houve alguns momentos onde poderíamos tê-la praticado ainda mais 

com os alunos. No entanto, o que também não ajudou foi o facto de a turma ser muito 

pequena (só tinha oito alunos) e às vezes perdia-se a dinâmica normal de uma aula.    

Resumindo, cumprimos com o que cremos que é o papel do professor, já que 

estivemos sempre atentos às necessidades linguísticas dos alunos, motivando-os, 

confiando nas suas capacidades e dando pistas para que eles próprios inferissem regras a 

partir das amostras de língua apresentadas. Para além disso, estivemos sempre 

interessados na realização e empenho das suas tarefas, observando todos os processos 

de aprendizagem e de interação comunicativa, negociando e adaptando-nos a novas 

soluções, sem nos «colarmos» ao manual e utilizando os meios de comunicação. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente relatório refere-se aos anos letivos 2010/2011 e 2011/2012, no âmbito do 

mestrado em ensino de português e espanhol. 

Como forma de conclusão e reflexão, é importante referir e comentar as vantagens do 

desenvolvimento de tarefas gramaticais sobre determinadas especificidades formais na 

aula de espanhol língua estrangeira a alunos portugueses.  

Na primeira parte do relatório foi destacado que o ensino do espanhol a alunos 

lusófonos deve considerar não só o uso, mas também o ensino de estruturas gramaticais, 

de modo a que isso possa vir a representar um desafio, incitando neles o interesse pela 

língua. A competência gramatical deve implicar o desenvolvimento de atividades pela 

descoberta que visem a reflexão e consciencialização gramatical de especificidades 

gramaticais mais complexas da língua espanhola, tais como os verbos de cambio. 

O tema da expressão da mudança gera sempre muitas dificuldades em alunos 

portugueses porque em espanhol, ao contrário do português, existem diversos verbos 

para expressar as transformações que sofre um sujeito, tais como hacerse, volverse, 

convertirse, ponerse e quedarse. Para além disso, em outros contextos, os verbos de 

cambio podem perder o significado de mudança, alterando-se por vezes a sintaxe da 

frase. Por essa razão, uma das estratégias de abordagem deste tipo de verbos é a 

realização de tarefas gramaticais que minimizem as interferências que possam existir da 

língua portuguesa na língua espanhola. No entanto, trabalhar a gramática em sala de 

aula implica também integrá-la dentro de uma unidade didática, mantendo a 

comunicação. 

A fase de diagnóstico integra a segunda parte do relatório e a sua influência na 

preparação da sequência didática, que segue o enfoque comunicativo proposto pelo 

programa de espanhol nível de iniciação (Fernández 2001 e 2002) e pelo QECR 

(AA.VV. 2001), foi significativa. Apesar de conhecer a maioria dos alunos do ano letivo 

2010/ 2011, os questionários de diagnóstico permitiram recolher informações necessárias 
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e importantes para a elaboração da planificação da unidade didática, pois se 

conseguirmos ir ao encontro dos interesses dos alunos, maior será o seu envolvimento 

no processo de aprendizagem. Além disso, só assim será possível apresentar a língua de 

maneira a que a aprendizagem se produza, através do seu uso, observação e reflexão 

consciente.  

A comparação entre os questionários iniciais e os finais vieram comprovar também a 

validade das tarefas gramaticais apresentadas da unidade didática, visto que a maioria 

dos alunos passou a compreender não só o significados dos verbos de cambio, como 

também ficou a conhecer os seus contextos de uso. É importante destacar que os alunos 

passaram a ter consciência de que a expressão de mudança não se resume apenas a um 

verbo (quedarse) e que em espanhol existem outros verbos que podem transmitir as 

transformações que sofre o sujeito. No entanto, devido à complexidade deste tipo de 

verbos (sintática e semântica), torna-se essencial continuar a trabalhá-los de acordo com 

as necessidades dos estudantes.  

Os objetivos principais deste trabalho foram, por um lado, salientar a importância da 

competência gramatical na aula de espanhol a alunos lusófonos, expondo uma das 

especificidades gramaticais mais complexas da língua de Cervantes: os verbos de 

cambio; por outro lado, pretendemos também apresentar as vantagens de trabalhar a 

expressão da mudança mediante tarefas com alunos portugueses. Contudo, não 

pretendemos com este trabalho rejeitar as diferentes metodologias que persistem 

atualmente na sala de aula, uma vez que acreditamos que todos os métodos podem ser 

válidos, desde que favoreçam realmente a aprendizagem. Pretendemos antes salientar 

que a reflexão consciente sobre os aspetos linguísticos da língua, dentro de um enfoque 

comunicativo, desenvolve estratégias que favorecem a aprendizagem autónoma e a 

responsabilidade dos alunos, que vão adquirindo progressivamente a capacidade de 

analisar aspetos gramaticais que ainda não conhecem. 

Concluindo, todo o trabalho desenvolvido permitiu-nos não só refletir sobre as 

planificações da unidade didática e das aulas lecionadas, mas também sobre todo o 

processo de ensino-aprendizagem da língua espanhola como língua estrangeira a alunos 

portugueses.  
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ANEXO 1 – HORÁRIO DA TURMA 11º ANO 

 

 

Escola Secundária de Miraflores 

 

Ano letivo 2011/ 2012 

 

Horário da turma 11º ano 

 

Horas  Segunda    Terça    Quarta    Quinta    Sexta   
8.30‐9.15                     
9.15‐10.20                     
10.20‐11.05              11º H1  F1    
11.05‐12.00                 
12.00‐12.45  11º H1  A2                 
12.45‐13.30                 
13.30‐14.45                     
14.45‐15.30      11º H1  F1            
15.30‐16.15                 
16.15‐17.05                 
17.05‐17.55                     
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Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Escola Secundária de Miraflores 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 
2010/2011 

 
QUESTIONÁRIO 

 
O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO ESPANHOL 

 
 

 
 

 

Este questionário servirá como instrumento de estudo para a elaboração de um relatório para a 
disciplina de Introdução à Prática Profissional – variante de Espanhol. 
Não assines este documento. 

Idade: ____ anos  Sexo:  Feminino     Masculino  

 
1. Completa ou sublinha o seguinte: 

    
 

 Profissão do pai: __________________ Profissão da mãe: ____________________ 
 
Estudos do pai:  
 
1. Ensino básico (1º ciclo) 2. Ensino básico (2ºciclo)      3. Ensino Básico (3ºciclo)          
  4. Ensino Secundário (12º ano)     5.  Ensino Universitário (Licenciatura ou outro) 

 
Estudos da mãe:  
 
1. Ensino básico (1º ciclo)  2. Ensino básico (2ºciclo)  3. Ensino Básico (3ºciclo)          
  4. Ensino Secundário (12º ano)     5.  Ensino Universitário (Licenciatura ou outro) 

 

2. Com que frequência estudas? 
 

 diariamente (Quantas horas diárias? ____________________) 
 regularmente  
 vésperas de avaliações 
 nunca 
 outra (Qual?__________________) 

 
3. Como preferes estudar? 

 sozinho                     em grupo 
 
3.1. Onde costumas estudar? 

 casa                                               escola     
 casa de familiares                          outra (Qual?____________________) 



ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO 2010/ 2011 
 

110 
 

  
4. Tens quem te acompanhe e te apoie no estudo?        Sim             Não 

4.1. Quem te apoia mais no estudo? 
 pai                    mãe                    irmãos 
 familiares          professores         outro (Quem?_____________________) 

 
5. Quais as disciplinas que mais aprecias? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Quais as disciplinas que menos aprecias?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

7. Na tua opinião, quais as disciplinas em que sentes um grau de dificuldade maior? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7.1. Quais as razões que levam a que tenhas dificuldades nas disciplinas acima referidas? 

 dificuldades de compreensão                      falta de estudo 
 falta de bases                                              falta de interesse 
 muita matéria para estudar                         outro(s) (Qual?/ Quais?_______________) 

 
8. Quais os aspectos positivos da escola? 

 convívio com os amigos                      recreio 
 campo de jogos                                   outros (Qual?/ Quais?_______________) 

 
8.1. O que sugeres para melhorar o espaço escolar? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
9. Consideras importante a aprendizagem de línguas estrangeiras?  

 Sim                                     Não 
 

10. Se sim, porquê? Qual o interesse de aprender línguas estrangeiras?  
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De acordo com uma escala de concordância de  5 pontos, indica a importância que tem  para ti 
cada uma das opções. 
5 = bastante importante     4 = muito importante    3 = importante       2 = pouco importante  
1 = nada importante 

a. Ser capaz de expandir perspectivas e objectivos.  

b. Conhecer uma cultura e mentalidade diferentes.  

c. Comunicar com pessoas de outras culturas.  

d. São úteis para um futuro profissional no estrangeiro.  

e. Possibilita melhores ofertas de emprego.  

f. Outra(s)  

 
10.1. Quais os aspectos positivos de aprender línguas estrangeiras? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10.2. Quais os aspectos menos interessantes na aprendizagem de línguas estrangeiras? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

11. Quais as maiores dificuldades que sentes na aprendizagem de línguas estrangeiras? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
11.1. Quais as melhores estratégias para aprender línguas estrangeiras? 

 visualização de filmes/ séries              leitura de textos 
 TPC: exercícios                                   fichas de gramática e vocabulário 
 exercícios audio                                  actividades em grupo/ a pares 
 ditados                                                tirar apontamentos na aula                                                                    
 outra(s) (Qual?/ Quais?________________________________________________) 

 
12. A língua que usas em casa é: 

 
 português 
 outra(s) língua(s) (Qual/ Quais?:____________________________________________) 
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13. Que outras línguas utilizas para comunicar? 

  Inglês    Francês     Alemão     Espanhol  
  outra(s)__________________________________________________________________ 

       
 
13.1. Onde as aprendeste? (Coloca cada língua na coluna e coloca uma X conforme o caso)  

Onde? 
 Língua 

     

Casa      
Escola      
Viagens      
Centro de línguas      
Internet      
Outro (s) 
 

     

 

13.2. Onde as utilizas? (Coloca cada língua na coluna e coloca uma X conforme o caso) 

Onde? 
 Língua 

     

Casa      
Escola      
Viagens      
Centro de línguas      
Internet      
Outro (s) 
 

     

 
14. Tens interesse na aprendizagem de outras línguas estrangeiras?  

 Sim                       Não 
 
14.1. Se sim, quais?________________________________________________________ 

 
15. Como classificas o teu conhecimento de línguas estrangeiras ao nível da compreensão oral? 

 De acordo com uma escala de concordância de 5 pontos, indica em que grau te acontece o 
seguinte: 
 
5 = sempre 4 = quase sempre 3 = às vezes 2 = quase nunca 1 = nunca 

 espanhol inglês francês 
 

Outra 1  
 
 

Outra 2  
 

a. 
Sou capaz de reconhecer palavras e expressões simples de uso 
corrente relativas a mim próprio, à minha família e aos contextos 
em que estou inserido, quando me falam de forma clara e 
pausada. 
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b. 
Sou capaz de compreender expressões e vocabulário de uso mais 
frequente relacionado com aspectos de interesse pessoal como, 
por exemplo, família, compras e meio em que vivo.  

     

c. 

Sou capaz de compreender as informações essenciais sobre 
assuntos comuns do dia-a-dia (escola, tempos livres, etc.), quando 
se fala de forma clara. Sou capaz de compreender os aspectos 
principais de muitos programas de rádio e televisão sobre temas 
actuais ou assuntos de interesse pessoal. 

     

d. 

Sou capaz de compreender exposições longas e até seguir partes 
mais complexas da argumentação, desde que o tema me seja 
relativamente familiar. Consigo compreender a maior parte dos 
noticiários e outros programas informativos na televisão. Sou 
capaz de compreender a maior parte dos filmes, desde que seja 
utilizada a língua padrão. 

     

 

16. Como classificas o teu conhecimento de línguas estrangeiras ao nível da compreensão 
escrita? De acordo com uma escala de concordância de 5 pontos, indica em que grau te 
acontece o seguinte: 

 
5 = sempre 4 = quase sempre 3 = às vezes 2 = quase nunca 1 = nunca 
 

 espanhol inglês francês 
 

Outra 1  
 
 

Outra 2  
 

a. 
Sou capaz de entender nomes e palavras correntes e frases 
muito simples, que posso encontrar em textos escritos que me 
rodeiam (por exemplo, avisos, cartazes, horários e folhetos). 

     

b. 

Sou capaz de entender textos simples e curtos. Sou capaz de 
encontrar uma informação previsível e concreta em textos 
simples de uso corrente, por exemplo anúncios, folhetos, 
ementas e horários. Sou capaz de compreender cartas pessoais 
curtas e simples.  

     

c. 

Sou capaz de compreender a informação principal de textos 
escritos habituais e quotidianos (notícias e anúncios da 
imprensa, cartas pessoais, etc.). Nestes textos sou capaz de 
compreender descrições de acontecimentos, sentimentos e 
desejos. 

     

d. 
Sou capaz de ler artigos e reportagens sobre temas e problemas 
actuais, em relação aos quais os autores adoptam determinadas 
atitudes ou pontos de vista; sou capaz de compreender textos 
literários contemporâneos em prosa. 

     

 
17. Como classificas o teu conhecimento de línguas estrangeiras ao nível da interacção oral? 

De acordo com uma escala de concordância de 5 pontos, indica em que grau te acontece o 
seguinte: 

 
5 = sempre 4 = quase sempre 3 = às vezes 2 = quase nunca 1 = nunca 

 espanhol inglês francês 
 

Outra 1  
 
 

Outra 2 
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a. 

Sou capaz de comunicar de forma simples, desde que o meu 
interlocutor se disponha a repetir ou a dizer por outras 
palavras, num ritmo mais lento, e me ajude a formular aquilo 
que eu gostaria de dizer. Sou capaz de perguntar e de 
responder a perguntas simples sobre assuntos conhecidos. 

     

b. 

Sou capaz de comunicar em situações simples de rotina do 
dia-a-dia, sobre assuntos e actividades habituais que exijam 
apenas uma troca de informação simples e directa. Sou capaz 
de participar em breves trocas de palavras, apesar de não 
compreender o suficiente para manter a conversa. 

     

c. 

Sou capaz de lidar com a maior parte das situações que 
podem surgir durante uma viagem a um local onde a língua é 
falada. Consigo entrar, sem preparação prévia, numa conversa 
sobre assuntos conhecidos, de interesse pessoal ou 
pertinentes para o dia-a-dia (por exemplo, família, 
passatempos, viagens e assuntos da actualidade). 

     

d. 

Sou capaz de conversar com a fluência e espontaneidade 
suficientes para tornar possível a interacção normal com 
falantes nativos. Posso tomar parte activa numa discussão que 
tenha lugar em contextos conhecidos, apresentando e 
defendendo os meus pontos de vista. 

     

 

18. Como classificas o teu conhecimento de línguas estrangeiras ao nível da produção oral? 
De acordo com uma escala de concordância de 5 pontos, indica em que grau te acontece o 
seguinte: 

 
5 = sempre 4 = quase sempre 3 = às vezes 2 = quase nunca 1 = nunca 

 espanhol inglês francês 
 

Outra 1  
 
 

Outra 2 
 

a. 
Sou capaz de utilizar expressões e frases simples para 
descrever o local onde vivo, pessoas que conheço ou o que 
quero fazer. 

     

b. 
Sou capaz de utilizar uma série de expressões e frases 
extensas para falar, de forma simples, da minha família, de 
outras pessoas, das condições de vida ou do meu percurso 
escolar. 

     

c. 

Sou capaz de descrever experiências e acontecimentos: 
também sei exprimir os meus desejos e os meus sentimentos 
pessoais; sei explicar brevemente as minhas opiniões; sei 
narrar uma história ou fazer um relato sobre um livro ou filme 
que tenha visto, dando também a minha opinião; ao fazê-lo, 
articulo as ideias de uma forma adequada e correcta. 

     

d. 

Sou capaz de me exprimir de forma clara e pormenorizada 
sobre uma vasta gama de assuntos relacionados com os meus 
centros de interesse. Sou capaz de explicar o meu ponto de 
vista sobre um determinado assunto, apresentando as suas 
vantagens e desvantagens de diferentes opções. 

     

 

19. Como classificas o teu conhecimento de línguas estrangeiras ao nível da produção 
escrita? De acordo com uma escala de concordância de 5 pontos, indica em que grau te 
acontece o seguinte: 

 
5 = sempre 4 = quase sempre 3 = às vezes 2 = quase nunca 1 = nunca 
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 espanhol inglês francês 
 

Outra 1  
 
 

Outra 2 
 

a. 
Sou capaz de escrever um postal simples e curto, por 
exemplo, na altura das férias. Sou capaz de preencher uma 
ficha com dados pessoais, por exemplo, num hotel, com nome, 
morada, nacionalidade. 

     

b. 
Sou capaz de escrever notas e mensagens curtas e simples 
sobre assuntos de necessidade imediata. Sou capaz de 
escrever uma carta pessoal muito simples, por exemplo, para 
agradecer alguma coisa a alguém.  

     

c. 
Sou capaz de escrever um texto articulado de forma simples 
sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. Sou 
capaz de descrever cartaz pessoais para descrever 
experiências e impressões. 

     

d. 

Sou capaz de escrever um texto claro e pormenorizado sobre 
uma vasta gama de assuntos relacionados com os meus 
centros de interesse. Sou capaz de redigir um texto expositivo 
ou um relatório, transmitindo informação ou apresentando 
razões a favor ou contra um determinado ponto de vista. 
Consigo escrever cartas evidenciando o significado que 
determinados acontecimentos ou experiências têm para mim. 

     

 

20. O espanhol interessa-te? Coloca uma X na (s) opção (opções) que consideras adequada (s): 

a. Desejo estudar, praticar e aprender espanhol.  

b. Presto atenção nas aulas.  

c. Esforço-me nas aulas.  

d. Dedico tempo de estudo ao espanhol.  

e. Gosto de espanhol e sinto-me contente por estudar, praticar e aprender esta língua.  

 

21. Como aprendes a língua espanhola? Coloca uma X na(s) opção (opções que consideras 
adequada(s): 

a. Quando oiço tento captar a mensagem global do texto.  

b. Quando oiço tento traduzir todas as palavras.  

c. Para ler, vejo as imagens, sublinho o que compreendo, tento entender através do contexto.  

d. Para ler, utilizo o dicionário sempre que não conheço uma palavra.  

e. Aprendo e relembro melhor as palavras quando as escrevo várias vezes.  

f. Decoro frases e tento pronunciá-las bem.  

g. 
Para participar oralmente em aula, utilizo gestos e faço comparações ou descrições, quando não sei algumas 
palavras. 

 

h. 
Preparo os meus textos escritos fazendo uma lista de ideias, procuro no manual as expressões ou palavras 
que não sei. 

 

i. Ao escrever comento as minhas dúvidas com os colegas e leio várias vezes o que escrevi.  

j. Utilizo o espanhol em aula.  

l. Comunico por escrito com falantes de língua espanhola.  
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m. Oiço música e leio letras de canções.  

n. Vejo filmes e programas de TV em espanhol.  

o. 
Outra(s)  
 

 

 

22. Por que escolheste o espanhol como língua estrangeira?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
23. Que nota pensas que vais ter a espanhol no final do primeiro período? 

               (0-20) 
 

Obrigado pela tua colaboração! 
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Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Escola Secundária de Miraflores 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 
2011/ 2012 

 
Cuestionario 

 
 
 
 
 

Este questionário servirá como instrumento de estudo para a elaboração de um relatório para 
a disciplina de Introdução à Prática Profissional – variante de Espanhol. 
Não assines este documento. 

 
 
 

Edad: _________________________________    Género: Fem ____ Masc ____ 
 

 
1. Completa y subraya lo siguiente: 

    
Profesión del padre: ................................    Profesión de la madre: ............................. 

 
Estudios del padre:  
1. Primarios  (1ºciclo)                2. Enseñanza básica (2º/ 3º ciclos)     3. Bachillerato (12ºano)         
4. Estudios Universitarios  
 
Estudios de la madre:  
1. Primarios  (1ºciclo)                2. Enseñanza básica (2º/ 3º ciclos)     3. Bachillerato (12ºano)         

  4. Estudios Universitarios 
 
2. La lengua que usas en casa con tus padres es 

1 = el portugués (L1) 
2 = la lengua extranjera (L2) (Especificar: .....................................)  

  
 

3. ¿Desde qué edad llevas estudiando la lengua extranjera de forma ininterrumpida? (Subraya): 
5 = antes de los 5 años  
4 = desde 1º o 2º (5-6 años) 
3 = desde 3º (7 u 8 años)  

2 = desde 4º o 5º (9 o 10 años)  
1 = desde 6º  o 7º (11 o 12 años)  

 
4. ¿Has recibido clases complementarias de español, además de las clases del horario escolar, 
para mejorar tu nivel (no para recuperar y aprobar la asignatura)? (Subraya y completa) 

1 = no 2 = si   ¿Cuántos años? ...........  Horas por semana ........ 
 

5. ¿Has vivido alguna vez en el país extranjero cuya lengua estás estudiando? (Subraya) 
 

5 = más de un año  
4 = un año 
3 = de 5 a 12 semanas  

2 = de 1 a 4 semanas  
1 = nunca 

 
 
6. ¿Sueles hacer viajes a países hispanohablantes?  
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
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7. ¿Tienes familia y/o amigos que hablen la lengua española?  
1 = no 2 = si    

 
8. ¿Sueles escuchar la radio, ver películas, programas de televisión? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 

9. ¿Sueles leer revistas, periódicos o libros? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
10. ¿Te gusta escuchar música y traducir la letra de las canciones? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
11.¿Mantienes contactos por internet? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
12. Mi nota media en lenguas extranjeras (inglés o francés) viene siendo: 
 

17-20 = sobresaliente  
14-16 = notable  
10-13 = aprobado/bien 

7-9 = insuficiente 
0-6 = muy deficiente  

 
 
13. En qué grado te ocurre lo siguiente: 
5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
(....) 1. El idioma extranjero me interesa, por eso deseo estudiarlo, practicarlo y aprenderlo. 
 (....) 2. En las clases de idioma extranjero presto atención. 
 (....) 3. En las clases de LE me esfuerzo. 
 (....) 4. Soy constante y dedico tiempo al aprendizaje de la LE. 
 (....) 5. El idioma extranjero me gusta y siento satisfacción y agrado al estudiarlo, practicarlo y 

aprenderlo.  
 
 
14. Mi nota media en español viene siendo: 

17-20 = sobresaliente  
14-16 = notable  
10-13 = aprobado/bien 

7-9 = insuficiente 
0-6 = muy deficiente  

 
15. ¿Cómo prefieres trabajar en el aula? Conócete mejor puntuando lo siguiente de 1 a 5, 
teniendo en cuenta que: 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
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 (....) 1.  Prefiero trabajar solo y con ejercicios individuales en lugar de trabajar en parejas o por 
equipos. 

(....) 2.  Prefiero trabajar con otros compañeros de clase, sea por parejas o en equipos. 
(....) 3.  Aprendo más y mejor con actividades formales de clase que me resulten serias y que 

estén controladas por el profesor. 
(....) 4.  Prefiero trabajar y creo que aprendo mejor con ejercicios informales y menos serios, 

donde me siento más relajado. 
(....) 5.  Suelo ser independiente y autónomo, no siento necesidad de identificarme con los 

demás compañeros, me cuesta trabajo compartir lo que piensan y sienten los demás y 
no me suelen afectar sus éxitos y fracasos. 

(....) 6.  Siento necesidad de identificarme con los demás compañeros, comparto fácilmente lo 
que piensan y sienten, y me afecta sus éxitos y fracasos. 

 
16. ¿Cuáles son tus preferencias y tus estilos de aprendizaje en la clase de lengua extranjera? 
Conócete mejor puntuando lo siguiente de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 
 
5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
(....) 1. Prefiero las explicaciones y las actividades escritas a las explicaciones y actividades 

puramente orales. 
(....) 2.  Me gusta escribir en el cuaderno determinadas palabras y frases para revisarlas 

después visualmente, porque viendo las cosas por escrito las aprendo mejor. 
(....) 3.  Me gustan los trabajos manuales. 
(....) 4.  Comprendo y sigo las instrucciones sobre mapas con facilidad. 
(....) 5.  Me encanta interpretar diagramas, ilustraciones y gráficos y no necesito que me 

ayuden a entenderlos. 
(....) 6.   Recuerdo y aprendo mejor las cosas cuando las escribo varias veces. 
(....) 7.  Aprendo las disciplinas académicas a través de conferencias, charlas, grabaciones e 

intervenciones orales mejor que a través de la lectura de libros. 
(....) 8.  Aprendo la ortografía de las palabras repitiendo las letras y las palabras en voz alta 

mejor que escribiéndolas en un papel. 
(....) 9.  Comprendo y me quedo mejor con el contenido de un reportaje oyéndolo por la radio 

que leyéndolo en un periódico. 
(....) 10.  Trato de recordar lo que he estudiado imaginándolo visualmente en mi mente. 
(....) 11.  Aprendo mejor a deletrear las palabras escribiéndolas imaginariamente con el dedo. 
(....) 12.  Se me da muy bien resolver rompecabezas, laberintos y "puzzles". 
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(....) 13.  Prefiero escuchar las noticias en la radio a leerlas en el periódico. 
(....) 14.  Comprendo las instrucciones orales mejor que las escritas. 
(....) 15.  Me gusta dar palmaditas a los demás, estrechar la mano, tocar y manipular los 

objetos. 
 
17. ¿Qué más te ha ayudado a aprender en tus clases de español? Puedes elegir varias 
opciones: 

a. Hablar y debatir temas en parejas o en grupos.  
b. Leer textos y responder a preguntas.  
c. Traducir textos.  
d. Escuchar grabaciones y responder a preguntas.  
e. Escuchar al profesor.  
f. Escribir textos breves o sencillos (mensajes, postales,…).  
g. Escribir textos más complejos (redacciones, cartas,…).  
h. Hacer ejercicios gramaticales.  
i. Hacer juegos con la gramática, el vocabulario.  
j. Practicar la pronunciación.  
k. Hacer deberes y corregirlos.  
l. Comparar el español con el portugués.  
m. Presentar trabajos oralmente.  
n. Otra:  

 

18. ¿Señala lo que más te gusta hacer en clase (C) y fuera de clase (F): 

 F C 
a. Leer    
b. Escribir   
c. Hablar (diálogos, debates, hacer comentarios…)   
d. Escuchar grabaciones (CD del libro, programas de radio)   
e. Escuchar canciones   
f. Navegar por internet   
g. Ver vídeos (películas, tele, internet…)   
h. Hacer ejercicios de gramática   
i. Hacer ejercicios de pronunciación   
j. Memorizar listas de vocabulario   
k. Aprender reglas de gramática   
l. Buscar palabras nuevas en el diccionario   
m. Hacer traducciones   
n. ________________________________   

 
 
19. ¿Cómo te sientes cuando, en clase, hablas la lengua que estudias? (Puedes elegir varias 
opciones) 

Bastante seguro/a  
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Un poco incómodo/a  
Como un/a niño/a pequeño/a  
Siento un poco de vergüenza  
No siento nada de especial  

 
 

 

 

20. ¿Qué es, para ti, lo más fácil del español? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

21. ¿Y qué te cuesta hacer en español? 

a. Aplicar bien la gramática  e. Comprender conversaciones   

b. Pronunciar bien (la J o la R)  f. Escribir correctamente  

c. Hablar con fluidez  g. Leer textos complejos  

d. Recordar el vocabulario  h. Comprender nativos (cine, …)  

e. Distinguir bien el español del 
portugués. 

 i. Otro_________________  

 
22. ¿Recuerdas alguna actividad que te gustó muchísimo en tus clases de español o de otras 
lenguas? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

23. ¿Y alguna que no te gustó nada? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
24. ¿Consideras importante el aprendizaje del español? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¡Gracias por responder al cuestionario! 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

      ESPANHOL – 11ºANO                        Ano lectivo 2011/2012 
Manual adoptado: En acción 2                                                                                                            
 
Objectivos Gerais 

 Adquirir as competências básicas de comunicação na língua espanhola:  
       ‐ Compreender textos orais e escritos, de natureza diversificada e de acessibilidade adequada ao seu 
desenvolvimento linguístico, psicológico e social; 
       ‐ Produzir, oralmente e por escrito, enunciados de complexidade adequada ao seu desenvolvimento 
linguístico, psicológico e social; 

 Seleccionar e utilizar estratégias pessoais adequadas à organização do seu processo de aprendizagem; 
 Desenvolver a capacidade de iniciativa, o poder de decisão, o sentido da responsabilidade e de autonomia. 
 Valorizar  a  língua  espanhola  em  relação  às  demais  línguas  faladas  no  mundo  e  apreciar  as 

vantagens que proporciona o seu conhecimento; 
 Conhecer a diversidade linguística de Espanha e valorizar a sua riqueza idiomática e cultural; 
 Aprofundar  o  conhecimento  da  sua  própria  realidade  sociocultural  através  do  confronto  com 
aspectos da cultura e civilização dos povos de expressão espanhola. 
 

Objectivo Específicos                             
 Formação Específica (Iniciação) 11º ano (B1) 

COMPREENSÃO ORAL 

 O aluno é capaz de: 
 Identificar  as  ideias  principais  e  seleccionar  informação  pertinente  em  textos  diversos 
(noticiários,  reportagens, documentários, entrevistas,  canções,  clips e  sequências  fílmicas, 
entre outros)  sobre pessoas, experiências, produtos,  serviços,  situações do quotidiano, do 
mundo do  trabalho  e do  lazer,  e  sobre  temas da  actualidade,  sempre que  as  ideias  sejam 
estruturadas  com marcadores  explícitos, predomine  vocabulário  frequente  e  a  articulação 
seja clara. 

COMPREENSÃO ESCRITA 

 O aluno é capaz de: 
 Identificar  as  ideias  principais  e  seleccionar  informação  pertinente  em  textos  descritivos, 
narrativos,  explicativos  e  argumentativos  (cartas  e  mensagens,  catálogos,  artigos  de 
imprensa,  publicidades  e  textos  literários,  entre  outros)  sobre  pessoas,  experiências,  
produtos,  serviços,  situações  do  quotidiano,  do  mundo  do  trabalho  e  do  lazer,  e  sobre 
temas da actualidade,  sempre que as  ideias  sejam estruturadas com marcadores explícitos 
e predomine vocabulário frequente. 

INTERACÇÃO ORAL 

 O aluno é capaz de: 
 Interagir em conversas inseridas em situações familiares; 
 Trocar  ideias,  informações  e  opiniões  sobre  pessoas,  experiências,  produtos,  serviços,  o 
mundo do trabalho e do lazer e temas da actualidade;  

 Reagir,  de  forma  pertinente,  ao  discurso  do  interlocutor  e  respeitar  os  princípios  de 
delicadeza; 

 Usar vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas, mobilizando recursos gramaticais 
adequados para ligar, clarificar e reformular as ideias; 

 Pronunciar geralmente de forma clara e com ritmo e entoação apropriados. 
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INTERACÇÃO ESCRITA  

 O aluno é capaz de: 
 Escrever cartas e mensagens (100‐130 palavras);  
 Pedir e dar informações, exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do 
seu interesse e temas de actualidade; 

 Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando‐as 
ao destinatário; 
 Utilizar  vocabulário  frequente,  estruturas  gramaticais  simples  e  recursos  adequados  para 
construir  textos  coerentes  e  coesos  (conectores,  marcadores  e  tempos  verbais,  entre 
outros). 

PRODUÇÃO ORAL  

 O aluno é capaz de: 
 Exprimir‐se, com alguma fluência, em monólogos preparados previamente.  
 Descrever,  narrar  e/ou  expor  informações  sobre  assuntos  do  seu  interesse  e  temas  da 
actualidade, exprimindo opiniões, gostos e preferências.  

 Usar vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas, mobilizando recursos gramaticais 
adequados para construir uma sequência linear de informações. 
 Pronunciar geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados. 
PRODUÇÃO ESCRITA 

 O aluno é capaz de: 
 Escrever textos diversos (100‐130 palavras).  
 Descrever  situações,  narrar  acontecimentos  e  expor  informações,  opiniões  e  argumentos 
sobre assuntos do seu interesse e temas da actualidade.  
 Respeitar  as  convenções  textuais  e  utilizar  vocabulário  frequente,  estruturas  gramaticais 
simples  e  recursos  adequados  para  construir  textos  coerentes  e  coesos  (conectores, 
marcadores e tempos verbais, entre outros).

 

Conteúdos 
 

FUNCIONAIS 
 

 Usos sociais da língua: 
Cumprimentar e despedir‐se; 
Apresentar  uma pessoa e reagir ao ser apresentado; 
Reagir perante uma informação ou um relato com expressões de interesse, surpresa, alegria ou pena, etc.; 
Pedir desculpa; 
Oferecer;  
Convidar; 
Agradecer; 
Felicitar. 

 Informação geral  
Identificar pessoas, lugares e objectos 
Descrever pessoas, lugares, objectos e estados 
Comparar pessoas, objectos, lugares, situações e acções 
Referir‐se a acções habituais ou do momento presente 
Referir‐se a acções e situações do passado 
Referir‐se a projectos futuros 
Expressar intenções, condições e objectivos 

 Opiniões 
Expressar e pedir opiniões sobre alguém ou alguma coisa 
Expressar  acordo e desacordo 
Corroborar e negar uma afirmação alheia 
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 Conhecimento e grau de certeza 
Expressar conhecimento ou desconhecimento 
Expressar dúvida e insegurança 
 
 

 Exprimir obrigação, mandato e autorização. 
 
. Sentimentos, desejos e preferências 
Exprimir sentimentos, sensações,  gostos, desejos, intenções, opiniões e conselhos. 
 

 Controle da comunicação 
 
Assinalar o que não se entende; 
Solicitar a repetição do que foi dito; 
Verificar que se compreendeu o que foi dito; 
Solicitar que se escreva alguma coisa;  
Perguntar por uma palavra ou expressão que não se conhece ou que se esqueceu, indicando como se escreve, letra 
por letra; 
Pedir a alguém que fale mais devagar ou mais alto. 

 Organização do discurso. Dirigir‐se a alguém; 
Iniciar o discurso; 
Relacionar elementos e partes do discurso; 
Finalizar um discurso. 
 
 
 
GRAMATICAIS 
 

 MORFOSSINTÁCTICOS 
NOME e ADJECTIVO 
Regras gerais de mudança de género e de número 
A concordância 
Femininos e plurais irregulares relativos ao léxico introduzido; 
sistematização das irregularidades na mudança do género e do número 
Gradação do adjectivo: 
−�Formação regular dos comparativos 
−�Superlativos absolutos (“muy” + adjectivo/ ‐“ísimo / a / os / as ”) 
Colocação 
Apócope em “bueno, grande, santo” (“buen, gran, san”), de acordo com a sua 
colocação 
ARTIGO 
Morfologia e concordância com o nome (especial atenção ao erro frequente de “lo” 
por “el”) 
Presença/ausência do artigo 
Artigos contraídos 
INDEFINIDOS 
Usos e sintaxe do indefinido " un / una / unos /unas " 
Usos e sintaxe de: " algún / o / os / a / as ", " ningún / o / a ", em frases afirmativas e 
negativas 
Usos e sintaxe de: " alguien / nadie "; " algo / nada "; " mucho, poco, bastante, 
demasiado, todo” 
Usos de “cualquier/a”, “otro” 
POSSESSIVOS 
Formas e usos dos adjectivos possessivos (contraste com o português) 
Formas e usos dos pronomes possessivos 
Substantivação: " el mío, la mía, los míos, las mías " 
DEMONSTRATIVOS 
Usos, formas e sintaxe; contraste com o português (“este / estos”) 
NUMERAIS 
�Tipos; concordância e apócope dos cardinais e ordinais 
Colocação da conjunção “y” 
Pesos e medidas 
INTERROGATIVOS 
Formas, usos e sintaxe dos interrogativos: "qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, 
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dónde" 
Usos preposicionais mais comuns: " por dónde, de dónde, por qué ..." 
PRONOMES 
Pronomes pessoais 
Sujeito: formas; casos de presença/ausência; colocação 
‐ Formas de tratamento " tú / usted " 
Pronomes átonos de complemento directo: 
‐ Formas 
‐ Colocação com formas verbais pessoais e com o imperativo negativo 
‐ Colocação com o imperativo afirmativo e com o infinitivo e o gerúndio 
‐ Colocação com perífrase 
Pronomes de complemento indirecto: formas e colocação 
Formas tónicas dos pronomes pessoais 
Pronomes reflexos e recíprocos 
Relativos: “que” 
Forma impessoal “se” 
VERBO 
Presente do Indicativo: verbos regulares e irregulares mais comuns 
Passados: 
‐ Contraste do “pretérito perfecto simple” (indefinido) com o " pretérito perfecto de 
indicativo ", acompanhados dos respectivos “marcadores” temporais 
‐ “Pretérito indefinido " dos verbos regulares e dos irregulares mais frequentes 
‐ " Pretérito perfecto de indicativo " dos verbos regulares e dos irregulares mais frequentes 
‐ Outros passados 
Futuro: “ir a” + Infinitivo; uso para exprimir intenções 
Futuro sintético; formas e uso para exprimir acções futuras possíveis 
“Condicional simple”: formas e usos frequentes 
Conjuntivo: formas e usos mais frequentes 
Particípios regulares e irregulares de uso mais frequente 
Imperativo afirmativo e negativo 
Gerúndios regulares e irregulares de uso mais frequente 
Perífrase: 
Incoativa: " ir a " 
De obrigação: " tener que ", " hay que ", " deber " 
Reiterativa: " volver a " 
‐ Gerúndio: " estar + gerúndio ", " seguir + gerúndio ", " llevar + gerúndio " 
Usos dos verbos “ser” e “estar” 
Contraste "hacer" / "estar" 
Contraste "haber" / "tener" 
Sintaxe dos verbos: "gustar", “encantar”,"preocupar" e "molestar" 
ORAÇÃO 
Concordâncias gramaticais básicas 
Declarativas afirmativas e negativas 
Interrogativas parciais e totais 
Interrogativas directas 
Exclamativas. Uso das interjeições mais frequentes 
Imperativas afirmativas 
Imperativas negativas 
Impessoais com os verbos: “hacer, haber, ser” 
Coordenação: 
Copulativas com " y ", “... y ... y también...” 
Copulativas com " ni ... ni, ... y tampoco" 
Adversativas com “pero”, “sino” 
Explicativas 
Distributivas 
Subordinação: 
Substantivas: "quiero" + infinitivo, “quiero que” + conjuntivo, "creo que" + 
indicativo, “no creo que” + conjuntivo 
Adjectivas ou de relativo, com o verbo no indicativo 
Adverbiais: causais e temporais no indicativo; finais: “para” + infinitivo 
Comparativas com adjectivos 
ADVÉRBIOS 
Uso dos advérbios simples de quantidade, modo, afirmação, negação e dúvida mais 
frequentes 
Contraste "muy / mucho", "también / tampoco" 
Advérbios compostos, expressões adverbiais mais frequentes 
“MARCADORES” e CONECTORES 
“Marcadores” de hábito e frequência 
Indicadores mais comuns de tempo passado, presente e futuro 
Expressão da hora, data, estação do ano 
Indicadores de anterioridade e de posterioridade em relação ao presente 
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Indicadores de localização espacial: "aquí", "allí", "cerca", "encima", "al norte"
Indicadores de proximidade, afastamento, distância 
Usos gerais das preposições e conjunções mais frequentes 
Casos de regência das preposições mais frequentes 

 FONÉTICOS 
Correspondência entre fonemas e letras em espanhol 
Reconhecimento e produção dos sons vocálicos e consonânticos 
Sons vocálicos e consonânticos isolados e em agrupamentos silábicos susceptíveis 
de levantar problemas ao falante de português: 
‐ Vogais "o, e" em posição átona 
‐ Consoantes: "c, z, ch, j, g, b, v, r, rr, s" 
Identificação da sílaba tónica de cada palavra 
Reconhecimento e produção dos grupos tonais e das pausas 
Entoação e sintaxe: identificação e produção dos padrões de entoação básicos 
(declarativo, interrogativo, exclamativo) 

 GRÁFICOS 
Regras ortográficas elementares 
Regras de acentuação do espanhol 
Sinais de pontuação 
Transcrição correcta do léxico trabalhado 

 LEXICAIS 
Vocabulário próprio das situações e temas propostos 
Famílias de palavras e valor dos afixos mais frequentes 
Sinónimos e antónimos usuais 
Nível formal e informal do léxico nas situações trabalhadas 

 DISCURSIVOS 
Coerência e unidade temática 
Adequação ao contexto e à situação 
Conectores discursivos – orais e escritos – próprios deste nível 
Tematização com os pronomes 
 
 
 
LEXICAIS 

 
• Nome, apelidos, idade, nacionalidade, profissão, estado civil e relações de parentesco. 
• Hábitos, gostos e carácter. 
• As compras: produtos, preços e lojas. 
• O corpo humano e as actividades físicas. 
• A alimentação: alimentos e hábitos alimentares. 
• O restaurante: menus pedidos, pratos típicos e ingredientes. 
• As profissões: dados pessoais, currículo e anúncios. 
• Os meios de comunicação, distâncias, alojamentos, datam, horas e lugares. 
• Conversação telefónica: os indicativos, os números e as fórmulas mais usuais. 
• A cidade: serviços públicos; cultura e lazer; ecologia e clima; actividades comerciais e industriais; população, 

sociedade e história. 
• A casa: tipos de casa, divisões, móveis e objectos.  
• Fórmulas para convites, cumprimentos, apresentações, ofertas e despedidas. 
• A rotina quotidiana: acções habituais. 
• Biografias, etapas históricas e socioculturais. 

 
SOCIO‐ 
CULTURAIS / TEMÁTICOS 
 
PROGRAMA 
 
Temas transversais: 
‐ Educação para a cidadania; 
‐ Aspectos sociais e culturais dos países onde se fala espanhol, próximos dos 
interesses e motivações dos alunos; 
 

 O “eu” e os outros: descrição; interesses e preferências; 
 As relações humanas: família, amigos e outras pessoas da comunidade; 
 A escola: formas de aprender e trabalhar; a escola em países hispano‐falantes; 
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 O consumo: alimentação e outros aspectos a seleccionar;
 Os tempos livres; férias; música, cinema; 
 Cuidados corporais; a saúde; 
 Viagens e transportes; educação rodoviária; 
 Serviços: bancos; o euro; 
 Espanha: conhecimento de uma cidade a seleccionar; 
 O português e o espanhol. 

 
 
Avaliação 
 

 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação formativa 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 

 

‐ Observação directa de aptidões: compreensão auditiva; expressão oral e interacção; 
compreensão escrita; expressão escrita.  
‐ Observação directa de atitudes e valores: assiduidade; pontualidade; respeito por si 
próprio e pelos outros. ‐ conservação do material e do equipamento escolares; ‐ 
comportamento; ‐ participação ordenada, empenho e cooperação em actividades de 
grupo; ‐ autonomia; ‐ espírito critico;‐ criatividade; ‐ responsabilidade e espírito de 
entreajuda; ‐ realização de trabalhos de casa. 

 
Manual  
En Acción 2, EnClave ELE 
Períodos  Unidades Temáticas  Nº de aulas previstas

 
 

1ºPeríodo 

Unidad 0 ‐ Presentación 

Unidad 1 ‐ ¿Qué sabemos de nosotros?  

Unidad 2 ‐ ¿Estamos informados?  

Unidad 3 ‐ Recuerdos  

Unidad 4 ‐ ¡Vamos a celebrarlo!  

 

 
 
 

36 aulas 

 
 

2º Período 

Unidad 5 ‐ Relaciones personales  

Unidad 6 ‐ Historias vividas  

Unidad 7 ‐ ¡Vaya cosas! 

Unidad 8 ‐ Mensajes y favores  

 

 
 

33 aulas 

 
 

3ºPeríodo 

Unidad 9 ‐ ¿Cómo te sientes?  

Unidad 10 ‐ Planes y sueños  

Unidad 11 ‐ Hablando se entiende la gente  

Unidad 12 ‐ ¡Hasta pronto!  
 

 
 

27 aulas 

 
 
 
 
 
 

     
 

http://www.enclave-ele.es/web/files/descargas/en_accion_2/UNIDAD_1.pdf
http://www.enclave-ele.es/web/files/descargas/en_accion_2/UNIDAD_2.pdf
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Cuestionario inicial 

 
1. ¿Cómo    crees  que  será  la mejor manera  de  aprender  a  distinguir  las  palabras  y 

expresiones que generan confusión entre el español y el portugués? 
 

  Realizando ejercicios de utilización de esas palabras (ejercicios de huecos, 

respuesta múltiple…). 

  Leyendo y/o escuchando textos con las palabras y expresiones en cuestión;  

  A partir de una perspectiva contrastiva (entre el español y el portugués). 

  Produciendo frases que contengan las palabras/ expresiones en cuestión. 

  Intentando descubrir las diferencias, formulando reglas que ayuden a distinguir 

esas palabras. 

  A través de una explicación/ clarificación de reglas dadas por el profesor. 

  A través de la corrección de mis enunciados. 

 
2. Cuando  quieres  expresar  un  cambio,  indicar  una modificación  de  un  estado  (físico, 

psicológico,  accidental, pasajero, duradero…),  ¿cuáles  son  los  verbos que utilizas  en 
español? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Las frases siguientes expresan cambio. Subraya el verbo de cambio adecuado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ella estaba casada pero se quedó / se puso  viuda. 

2. Estaba contenta pero  se hizo / se puso   triste. 

3. Ella se hizo / se quedó actriz y se volvió / se quedó  famosa. 

4. A toalla era blanca y se volvió / se hizo roja. 

5. Él se quedó / se volvió loco. 

6. Juan se convirtió en / se quedó un hombre muy inteligente 
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4. Completa  ahora  el  texto  con  los  verbos  de  cambio  abajo,  utilizando  la  forma  verbal 
adecuada: 

se ha vuelto * se ha hecho * se quedó* se había hecho* hacerse * 
 se ha puesto * me puse* se ha vuelto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Completa los huecos con los verbos de cambios que consideres adecuados: 
ponerse  *  quedarse  *  volverse  *  hacerse 

 
1. Antes no le importaba el dinero pero ahora_____________________ tacaño. 

2. María no viene al aula porque _________________ enferma. 

3. Tras estudiar varios años__________________ abogado. 

4. Dejé a mi abuelo en casa de mis tíos y él _______________ contento. 

5. Se le ha caído el pelo y  ___________________ calvo. 

6. Trabajó toda su vida y  ___________________ rico.  

 

“Irene y Elena son dos hermanas gemelas que se reúnen, junto con sus respectivas familias, 
para celebrar su cumpleaños. 

‐ ¿Has visto a los niños? ¡Cómo han crecido! Jesús ___________ ya un hombre. 
‐ Sí, bueno, ya tiene la edad y desde que trabaja  ___________ muy serio, más 

responsable, ya sabes. Tus hijos también han crecido, mira a Pedro, tan pequeñín que 
era  ___________ muy alto. ¿Te acuerdas que de pequeño decía que quería ser piloto 
de aviación? 

‐ Sí. Ahora, sin embargo, dice que quiere hacerse perito agrónomo. No sé. ¡Cambian 
tanto y tan rápido! Fíjate Pedro antes era un rebelde, ahora sin embargo  
___________ tranquilo y pacífico. Alfonso también ha cambiado. Un buen día llegó a 
casa y dijo que nunca más quería comer carne. ___________ vegetariano. Yo al 
principio estaba preocupada porque en un mes perdió cinco quilos y  ___________ 
muy delgado, pero luego mantuvo el peso y no adelgazó más. ¿Y tus hijos? 

‐ Isabel ahora está muy contenta. Ha terminado los estudios de piano y al final del curso 
dio un recital. Claro que tuvimos que hacerle un traje para la ocasión. Quedó precioso 
y ella estaba muy guapa. Yo también  ___________ muy elegante, no creas. 

‐ ¡No era para menos 
In Bermejo Calleja, Verbos de cambio o devenir en español 

6. ¿Crees que aprender a distinguir palabras en español que creen muchas confusiones y 
usos inadecuados e incluso incorrectos puede ayudarte en el aprendizaje del español?    
 
      Sí        No   
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Plantilla de la sala F1 
(Los alumnos tuvieron aulas en esta sala los días 8, 10 y 15 de noviembre) 

 
Puerta 

1 Pizarra 

 

 

 

Mesa de la profesora con 
ordenador  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Alumna 2 
 

Alumna 1 

 

 
 

 
 

 

 
 

Alumna 3 
 

Alumna 4 

   
 

 
 

 
 

Alumna 5 
 

Alumno 6 

 

 

Alumna 7  Alumno 8 
 

 
 

Profesora 
cooperante 

  ventana 

 
Nota:  Las  flechas muestran  las  rutas que  la profesora hace durante el desarrollo del aula  y 
principalmente cuando los alumnos están trabajando en grupo o en parejas. 

 

 



 



ANEXO 7 – PLANTA DA SALA A2 

Plantilla de la sala A2 
(Los alumnos tuvieron aulas en esta sala los días 7 y 14 de noviembre) 

 
Pizarra 

 
 

 

 

V 

E 

N 

T 

A 

N 

A 

S 

 

 

 
Mesa del profesor 
con ordenador   

 

Alumno 7 Alumna 2   Alumna 6 Alumna 4     

 

 
Alumna 1 Alumno 8       

 

 

    Profesora 
cooperante 

Alumna 5 Alumna 3  

Puerta 

133 
 



 



ANEXO 8 – FICHA DE TRABALHO Nº 1 

Español – 11.º año – Nivel intermedio                                                                       
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

A continuación escucharás un fragmento de un vídeo sacado de www.youtube.com  
titulado Belleza: cuidados corporales y capilares. 
 
 

 
 

 

 

   

                   www.google.es 

 
1. Este vídeo de Youtube es un… 

a) …vídeo casero con consejos de belleza. 
b) …anuncio publicitario sobre cuidados corporales. 
c) …programa informativo sobre maquillaje. 

 
2.  ¿Cuáles son los productos que la chica nos enseña? 

_______________________________________________________________________ 
3.  ¿Cuál es la queja que la chica hace de la espuma para el pelo? 

_______________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál es el producto que le deja el pelo más rizado? 

_______________________________________________________________________ 
 

5. Señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F) 
a. Casi todos los productos presentados son del supermercado Mercadona. ______ 
b. La espuma de la chica tiene un olor muy bueno.______ 
c. La laca que nos presenta es su producto preferido._______ 
d. La chica casi siempre lleva moño. ______ 
e. A la chica no le gusta utilizar gominas. ______ 

 
 

PREGUNTAS 
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http://www.youtube.com/


 



  ANEXO 9 – EXERCÍCIO DO MANUAL (P. 123) 
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En acción 2, SM, p.123. 

 

   

 



 



ANEXO 10 – FICHA DE TRABALHO Nº2 
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Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

PRODUCTOS DE HIGIENE Y PARTES DEL CUERPO 
Cuidados corporales 

Observa  los productos relacionados con la higiene y la estética. Haz corresponderlos a la 
parte del cuerpo adecuada. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Imágenes sacadas de www.google.es 

 

 

 

pies  manos

cejas brazosfrente 

pechocodos piernas 

pelo 

cara axilas 
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uñas

labiosboca 

cuello 

espalda

http://www.google.es/


 



ANEXO 11 – EXERCÍCIO DO MANUAL (P.128) 
 

 

 

 

En acción 2, SM, p.128. 
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ANEXO 12 – FICHA DE TRABALHO Nº 3 
Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

DAR CONSEJOS 
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1. Lee las quejas de algunas personas sobre sus problemas de salud y de belleza: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imágenes sacadas de www.google.es     

2. A partir de los anuncios y campañas publicitarias que has leído (p.128 del manual) , escribe 
ahora algunos de los consejos que darías a estas personas. Utiliza las expresiones siguientes. 

   

    

 

 

 

 

 

Me  he  puesto  gordísima 
¿Cómo  podré  quedarme 
delgada de nuevo? 

a) María, yo que tú haría una dieta y algunos ejercicios 
individualizados para perder peso. 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Con la edad me he quedado calvo. 
¿Cómo  podré  convertirme  de 
nuevo en un hombre atractivo? 

Desde hace unos años he 
quedado con la piel muy 
seca y no sé qué hacer… 

 Todos los días me levanto muy 
cansada, sin energía. No sé qué 
hacer. Me he vuelto triste. 

Debería(s) + infinitivo

¿Por qué no + Presente de 
Indicativo? 

Yo creo que… 

Lo mejor es que + Presente de 
subjuntivo 

Puedes/ Intenta + Infinitivo 

Te recomiendo/ aconsejo + 
infinitivo (o + que + Presente de 
subjuntivo) 

Yo que tú + condicional 
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María 

Pilar

Cristina

Javier

http://www.google.es/


 



 
ANEXO 13 – FICHA DE TRABALHO Nº 4 

Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  

 VERBOS DE CAMBIO 
Las vueltas que da la vida 
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1. Cristina y Mariluz son dos antiguas compañeras de colegio que se encuentran 
después de mucho tiempo. Lee el diálogo: 
 

□ Bueno, cuéntame, ¿qué sabes de los compañeros? 
○Pues la verdad es que he perdido la pista a la mayoría. Con los únicos  
que mantengo contacto es con Marisa y con Carlos. 
□ ¿Y cómo están? 
○Pues Marisa se casó, tuvo gemelos y engordó muchísimo. Ahora está 
intentando seguir una dieta, pero no parece que le haga mucho  
efecto... Y Carlos adelgazó muchísimo después de quedarse viudo y se 
quedó completamente calvo. 
□ ¡No me digas! ¡Pobrecillo! ¡Con el pelazo que tenía! 
o Sí, hija, sí. Además, se ha vuelto muy huraño y cada vez lo veo  
menos. La verdad es que la vida le ha dado tantos golpes, que no me  
extraña. ¡Un chico que prometía tanto y ha acabado siendo 
representante de ropa interior! ¿Y tú? ¿Has seguido viendo a alguien? 
□ Pues, en realidad, del único que sé algo es de Fernando. 
○ ¿Ah, sí? ¿Y qué es de él? Supongo que por el camino que iba, se habrá  
hecho millonario. 
□ ¡Qué va! Se divorció, dejó su empresa, se hizo budista y se fue a vivir  
al Tíbet. 
○ ¿En serio? No me lo puedo creer. Aunque, ¿te acuerdas de Lola? 
□ ¿Aquella chica gordita que salía con Félix? 
○ Exactamente. Pues dejó a Félix y se hizo monja. 
□ ¡Qué cosas! ¿Y Ana? Era tu mejor amiga. 
○Pues hija, como sabrás, desde que se hizo famosa, se volvió muy antipática y dejó de 
llamarme. 
○¡Cómo es la gente! 

    In http://dc260.4shared.com/doc/HJHJGw_F/preview.html 

2. ¿Qué cambios han sufrido los compañeros de Cristina y  Mariluz?  
Rellena el cuadro siguiente con las formas verbales que expresen cambio. 
 

 De carácter Físicos De estado civil De ideología, 
religión o profesión 

Marisa  
 
 

   

Carlos     
 
 

Fernando  
 
 

   

Lola  
 
 

   

Ana  
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ANEXO 13 – FICHA DE TRABALHO Nº 4 

Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  

 VERBOS DE CAMBIO 
 
 

3. ¿Qué verbos y expresiones de cambio se han utilizado en el diálogo? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Observa las frases siguientes  

a. Marisa se puso gordísima.  
b. Carlos se quedó delgado.  

 

Haz corresponder a las expresiones subrayadas verbos sinónimos. 

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 

 
4.2.  Intenta ahora sustituir las expresiones subrayadas por verbos sinónimos (creados 

a partir del adjetivo). 
 
Ejemplo: Carlos se quedó viudo.  Enviudó 

Ana se volvió muy antipática. _______________________________________________ 
Carlos se quedó calvo.____________________________________________________ 
Fernando se hizo millonario.________________________________________________ 
Carlos se puso rojo. ______________________________________________________ 

 
4.3. ¿Has conseguido sustituir todos los verbos?    Sí         No   
4.4.  ¿Qué verbos de cambio has conseguido sustituir? 

______________________________ 
4.5.  A partir de los ejercicios anteriores, ¿cuáles son los verbos de cambio que se 

utilizan para hablar de un cambio físico de una persona? 
___________________________________________________________________ 

 
 

146 
 

A través del ejercicio anterior probablemente ya te has dado cuenta de las muchas formas en 
español para expresar el cambio. ¡Vamos entonces a intentar distinguir algunos verbos de 
cambio en español!  



 
ANEXO 13 – FICHA DE TRABALHO Nº 4 

Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  

 VERBOS DE CAMBIO 
TAREA 1 
Aquí tienes cuatro frases. Obsérvalas con atención: 

 Lola se hizo famosa. 
 Carlos se puso pálido cuando vio a la chica que le gustaba. 
 Ana se volvió muy antipática. 
 Félix se quedó perplejo cuando Lola lo dejó. 

 
Trabajando con tu compañero, intenta responder a estas preguntas: 

• Sustituye los verbos en negrita por el verbo estar. 

• ¿Has conseguido sustituir todos los verbos, manteniendo las frases correctas?  

Sí        No   

• ¿Qué verbos has conseguido sustituir? 

_____________________________________________________________________________ 

• Sustituye ahora los verbos en negrita por el verbo ser. 

• ¿Has conseguido sustituir todos los verbos, manteniendo las frases correctas? 

 Sí         No   

• ¿Qué verbos has conseguido sustituir? 

_____________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es la conclusión a qué podemos llegar para distinguir algunos verbos de cambio? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
¡Vamos a practicar! Ejercicios: 
 

Tacha el verbo de cambio inadecuado en las frases siguientes.  
Aquel chico se puso/ se volvió enfermo poco a poco. 
Cuando Lola lo dejó a Félix, él se puso/ se hizo negro de rabia. 
Con los años, Fernando se ha vuelto/ se ha puesto más amable. 
Marisa y Mariluz se quedaron/ se volvieron despiertas toda la noche. 
Ana se ha vuelto/ se ha puesto bonita hoy. 
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ANEXO 13 – FICHA DE TRABALHO Nº 4 

Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  

 VERBOS DE CAMBIO 
 

Ahora vamos a distinguir los verbos de cambio ponerse / quedarse. 
 

 
TAREA 2 

 
Aquí te presentamos 4 frases correctas ( ). Con la ayuda de tu compañero trata de descubrir el 
funcionamiento de los verbos de cambio. 
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 Después del accidente se quedó cojo durante dos meses. 
 Se quedó muy contento durante toda la tarde. 
 Se ha puesto de mal humor, pero le ha pasado pronto. 
 Se ha puesto muy contento al verme. 

 
 
Trabajando con tu compañero, intenta responder a estas preguntas: 

• ¿Cuál de los verbos de cambio indica un cambio  pasajero/ casual?________________ 
• ¿Y lo que indica un cambio más duradero?____________________________________ 

 
 
 

¡Vamos a practicar! Ejercicios: 
 

 
Rellena los huecos con la forma de ponerse o quedarse adecuada: 

¡Atención! Se dice
ponerse gordo, pero 
quedarse delgado. 

 
Nos han robado la ropa en la playa y ____________________desnudos toda la tarde. 
Luis ____________________ contento al verme. 
María ____________________viuda muy joven. 
Ellos siempre ____________________rojos cuando se les habla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 13 – FICHA DE TRABALHO Nº 4 

Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  

 VERBOS DE CAMBIO 
 
 

Ahora vamos a distinguir los verbos de cambio volverse / hacerse. 
 
 

TAREA 3 
Aquí te presentamos 4 frases correctas ( ). Con la ayuda de tu compañero trata de descubrir el 
funcionamiento de los verbos de cambio. 
 

 Se ha hecho abogado tras estudiar varios años. 
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 Le ha tocado la lotería y se volvió rico. 
 Trabajó toda su vida y se hizo rico. 
 Era un pan de dios y se volvió malo. 

 

Trabajando con tu compañero, intenta responder a estas preguntas: 

• ¿Cuál de los verbos de cambio asociamos a cambios graduales que dependen del 

esfuerzo del sujeto?______________________________________________________ 

• ¿Y lo que indica un cambio súbito e inesperado sin expresar voluntad o esfuerzo del 
sujeto por el cambio?_____________________________________________________ 
 
 

¡Vamos a practicar! Ejercicios: 
 
 
Su vecino____________________ rico, porque ha trabajado mucho. 
Mi amiga ____________________ loca. 
Ese chico ____________________ fuerte porque practica mucho deporte. 
Su vida ____________________ insoportable de repente. 
 
 
 
 
¡Vamos a concluir la distinción entre los verbos de cambio ponerse/ quedarse/ volverse y 
hacerse! 

 

También se utiliza el verbo 
volverse para hablar de 
cambios físicos:  
Su piel se volvió oscura. 
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Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  

 VERBOS DE CAMBIO 
Observa atentamente el esquema siguiente: 
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TAREA 4 

Rellena la tabla siguiente para que no te olvides de los contrastes entre los verbos de 
cambio que has aprendido: 

 Atributos compatibles 
con el verbo ser 

Atributos compatibles 
con el verbo estar 

Cambio casual 

(estado, salud, color, aspecto físico) 

  

 

Cambio que se 
siente duradero 

Pérdida de una 
determinada propiedad 
física o psíquica 

  

Cambio súbito (religión, 
ideología, forma de ser y 
características físicas) 

  

Cambio gradual/ con esfuerzo del sujeto 

(profesión/ nacionalidad) 

  

 

Verbos de 
cambio

ponerse 

Cambio como consecuencia 
de un acontecimiento: 

Después del accidente, se 
quedó ciego 

Para hablar de aspecto 
físico, color, estados de 

ánimo: Me puse muy triste 
cuando te fuiste 

quedarse 

volverse hacerse 

Para hablar de cambios de 
profesiones, 

nacionalidades…: Me hice 
francés 

Cambios súbitos, muchas 
veces negativos: Se ha 
vuelto insoportable

También se utiliza el verbo 
convertirse en para hablar de 
cambios súbitos, pero siempre 
con un sustantivo detrás del 
verbo: María se convirtió en 
una mujer atractiva. 
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LOS CAMBIOS 
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Luis está alegre porque 
ha venido su hermana. 

 

Nosotros éramos jóvenes 
cuando tú naciste, pero 

ahora somos viejos. 

 

 

 

 

María era antes muy 
simpática, pero ahora es 

antipática. 

Pedro está enfermo 
porque comió mucho 

ayer. 

 

 

   

Juan era católico, pero 
ahora es protestante. 

 

Este perro era muy 
juguetón, pero ahora es 

muy tranquilo. 

 

 

 

 

Ella está roja porque es 
muy tímida. 

 

Su pelo era castaño claro 
pero ahora es castaño 

oscuro. 

 

 

 

 

Él está pálido porque 
tiene miedo. 

 

Él pan está tierno porque 
lo he metido en el horno. 

 

 
Su cara era ancha, pero 

ahora es delgada. 

 

María está muy gorda 
porque no hace ejercicio. 



 



 
ANEXO 15 – FICHA DE TRABALHO Nº 6 

Español – 11. º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

CAMBIOS 
 

Vamos a oír una de las canciones de Presuntos Implicados, un grupo español que se ha 
formado en 1983 y cuyas ventas ya han superado los 3 millones de copias. Hasta hoy este grupo 
ya ha recibido 14 discos de platino. 

 
 

¡Ah! ¡Cómo hemos cambiado!, 
¡qué lejos ha quedado 
aquella amistad! 
 
Así como el viento lo abandona todo al paso 
así, con el tiempo todo es abandonado; 
cada beso que se da 
alguien lo abandonará. 
 
Así con los años unidos a la distancia, 
fue así como tú y yo perdimos la confianza; 
y cada paso que se dio 
algo más nos alejó. 

 

¡Sí! Lo mejor que conocimos 
separó nuestros destinos 
que hoy nos vuelven a reunir 
tal vez si tú y yo queremos  
volveremos a sentir 
aquella vieja entrega. 
 
¡Ah! ¡Cómo hemos cambiado!, 
¡qué lejos ha quedado 
aquella amistad! 
¡Ah! ¿qué nos ha pasado?, 
¡cómo hemos olvidado 
aquella amistad! 

 
                                                        S. Giménez y J. L. Giménez 

 
 

1. La canción se titula “¡Cómo hemos cambiado!” ¿De qué habla? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Observa con atención las formas verbales subrayadas.  
2.1. ¿En esta música estas formas verbales tienen sentido de cambio?     Sí     No  

 
2.2. Haz corresponder las formas verbales de la canción a su sentido: 
 
“qué lejos ha quedado”  
“nos vuelven a reunir”  
“volveremos a sentir”  

a) repetición de una acción; 
b) situar algo en el tiempo; 
 

 

3.  ¿Eres capaz de encontrar otros sentidos para los verbos poner/ ponerse y hacer/ hacerse?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Cubierta del álbum 
 La noche (1995) 
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ANEXO 16 – FICHA DE TRABALHO Nº 7 
 
Español – 11.º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
A continuación escucharás un fragmento de “Espejo público”, un programa de televisión  
emitido por la cadena española Antena 3. (www.youtube.com)  
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1. Rellena los huecos:  
 

En este programa, cuatro personas hablan 
de los__________________ hechos a través 
de la ______________ estética. Los 
interlocutores son: Susanna Griso, la 
presentadora; el doctor Mato, un médico  
cirujano, y dos invitados. 

  
Durante el programa, los interlocutores 
hablan de cómo algunas famosas han cambiado: 
 1) Paulina Rubio;  2)  ____________; 3) _____________; 4)  Isabel Preysler  y 5) Lara Dibildos. 

 
2. Haz corresponder la parte del cuerpo transformada a la personalidad famosa adecuada. 

 
  
 
 

3. Haz un círculo alrededor de las palabras adecuadas: 
 

Según el doctor Mato: 
a) La cirugía estética a la nariz ha cambiado mucho/ poco 
b) El aumento de pecho de Penélope Cruz es razonable/ exagerado 
c) Las prótesis se ven colocando desde 1964/ 1984 

Según la invitada: 
a) Isabel Preysler engorda/ adelgaza en cada embarazo 4kg. 
a) Tiene las manos muy largas/ anchas. 
b) La cara de Isabel se volvió fea/ bonita. 

 
4. Aquí tienes algunos de los asuntos hablados por la invitada. Escucha y escribe las 

expresiones que utiliza. 
a) Colocó implantes mamarios:___________ ______________________________ 
b) (Isabel Preysler) hizo muchas cirugías__________________________________ 
c) (Isabel Preysler) era muy guapa;______________________________________ 

la nariz el pecho la cara 
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ANTES Y AHORA - CAMBIOS 
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Observa atentamente las imágenes siguientes. A partir de las frases siguientes, describe 
los cambios físicos de cada personalidad.  
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 Su pelo era rizado, pero ahora es liso.  Su cara era ancha, pero ahora es delgada. 

Su pelo era castaño, pero ahora es gris.  Su pelo era negro, pero ahora es rubio. 

Su nariz era aguileña, pero ahora es fina. 
Su ropa era sencilla, pero ahora es llamativa. 

Era joven, pero ahora está vieja. 
Antes era corpulenta, pero ahora está delgada. 

Antes sus ojos eran apagados, pero ahora están más abiertos. 



 



ANEXO 18 – MODELO DA TAREFA FINAL 
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ANEXO 19 – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
Español – 11.º año – Nivel intermedio                                                                
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  
  
 

Ahora vas a autoevaluar tus competencias:  

 

 

 
Puedo: Sí A veces No 
Dar consejos y dar mi opinión;  

 
  

Distinguir el uso de los verbos de cambio ponerse/ 

quedarse/ volverse/ hacerse; 

   

Hablar de los cambios físicos (de estado, de ánimo, de 

carácter, …) de una persona; 

   

Comprender textos relacionados con los cambios; 

 

   

Comprender textos orales sobre estética y cuidados 

corporales; 

   

Recoger datos para describir los cambios de una 

personalidad; 

   

Describir los cambios de una personalidad (antes y 

después), utilizando los verbos de cambio. 
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ANEXO 20 – FICHA DE AVALIAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
Español – 11. º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

 
 

Ahora te pedimos tu opinión sobre la unidad que hemos terminado: 

 

 

 

 

 

Las tareas: Siempre Casi 
siempre Poco Nada 

¿Te han parecido adecuadas al tema?  
    

¿Te han parecido suficientemente estimulantes?     
¿Los materiales te parecieron adecuados?     
 
¿Qué tarea te ha parecido la más interesante? 

 

 

El proceso: Siempre Casi 
siempre Poco Nada 

¿Te han parecido claros los pasos a seguir en las 
actividades? 

 
    

¿Te ha parecido un proceso lógico y adecuado al tema 
propuesto?     
 
¿Qué tarea te ha parecido la más interesante? 

 
¿Qué cambiarías en este proceso de desarrollo de las tareas? 

 

 

El uso de la lengua: Siempre Casi 
siempre Poco Nada 

¿Te ha parecido esta unidad útil para mejorar tu 
español? 

 
    

¿Has ampliado tu vocabulario?      
 

¿Qué partes de la gramática has podido practicar con estas tareas? 

 

Ev
al
ua

ci
ón

 d
e 

la
 u

ni
da

d…
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Español – 11. º año – Nivel intermedio 
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES 

 

 

¿Has mejorado tu capacidad comunicativa a lo largo del proceso? 

 

 
 

 
 
 
 

Gracias por tu colaboración. 
 

El resultado final: Siempre Casi 
siempre Poco Nada 

¿Consideras las tareas que has realizado adecuadas a 
lo pedido (tarea final) en esta unidad? 

 

 
    

 
¿Cómo ha sido el trabajo en aula? 

 

 
¿Estás satisfecho con los resultados? 
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Grupo amarillo: Los cambios de Britney Spears 

 

Alumna 1- nosotras vamos/ a hablar sobre els cambios de Britney Spears/ es trabajo 

realizado por (…) Esto son algumas/ imagens de como Britney era dantes// Britney 

Spears/ en el inicio de su carrera/ era muy angelical/ era rubia llevaba el pelo corto y 

liso/ era delgada/ y llevaba una maquillaje muy natural (?)  

Alumna 2 - pero después/ Britney cambió bastante// hubo un cierto momento en que 

Britney volvió radical y se puso calva/ como podremos ver aquí/ más o menos/ y aquí// 

Profesora – Britney Britney/ repítelo por favor 

Alumna 2 -  Britney se volvió radical y se puso calva// pronto/ se hizo muy sombría/ 

haciendo cosas muy strañas/ ¿strãnas?  

Profesora – sí estrañas/  

Alumna 2 - y se puso muy gorda/ como podremos/ podemos ver allí// aquí es/ es/ 

después Britney se enderecha y/ endireita-se pronto/ 

Profesora - se vuelve más… 

Alumna 2 - vuelve más delgada/ más guapa/ pronto/ esta fot/ esto/ fui/ fue  

Profesora – fue 

Alumna 2-  fue/ engano-me sempre/ una fase un poco mal/ mal/ male//  

Profesora – mala 

Alumna 2- para Britney// aquí es una secuencia// y después/ es eso.  

Alumna 1 - La primera// estas imagens son de cuando Britney cantaba/ en el club 

Mickey Mouse/ que era de la Disney// aquí es de las primeras capas de albún y aquí es 

actualmente// 

Alumna 2 – no/ actualmente/ ella está delgada// 

Alumna 1- pah aqui não está mas isto foi há dois anos// 

Profesora - ¿qué pasó con Britney en la imagen/ la penúltima? / Qué pasó con ella/ 

allí?  

Alumna 1 – a Sofia já falou disso/ 

Alumna 2 - (…) Aquí se pulso calva  

Profesora – ¿cómo? 

Alumna 2 – ¿aquí? //se pulso/ se puso/ calva 

Profesora - ¿qué verbo se pone allí?/ 
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Alumna 2 -  ¿ponerse/  

Profesora – ¿verdad?/ ¿es ponerse?  

Alumna 2 – ¿se hizo calva? 

Profesora - se quedó calva/ se quedó calva  

Alumna 2 – ¡se quedó calva! / pronto// aquí tenemos una// ¿puedo? // esto es en 

principio de su carrera// (se escucha la música de la cantante) muy delgada (?)  

Profesora – ¿cómo lleva el pelo allí la chica? 

Alumna 2 – (?) pronto posso começar outro? 

Profesora – muy bien 

Alumna 2- mas agora ai como se chama//  

Profesora – Joana/ como dices imagen en plural?// 

Alumna 1 - há aquela..?  

Profesora - bueno/ ¿cuál es el próximo grupo?/ ¿Filipa?/ ¿vas a ser tú? / ¿Sí? / ¿Estás 

preparada?/ 

Alumna 2- mandamos isto para algum lado?/ É que eu agora/ 

Profesora – sí/ después lo ponéis en la wiki// 

 

Grupo azul – Los cambios de Shakira 

 

Alumna 3 - vamos hablar de los cambios de Shakira// (?) 

Profesora - sois del grupo azul/ ¿verdad?// 

Alumna 3 - antes Shakira llevaba el pelo rizado y negro/ sus cejas eran altas y 

espesas  

Profesora - un momento / un momento ?// a causa de los chicos ahí// (? ) no se oye 

bien/ habla un poco más alto/ habla más alto/ 

Alumna 4 – Não sou eu que estou a falar/ é ela/ 

Profesora – ¡Ah perdón!/ 

Alumna 3 - antes Shakira llevaba el pelo rizado y negro/ tenía sus heja/ cejas juntas y 

espesas/ su cara era ancha y era gordita// ahora tiene el pelo liso y/ 

Profesora - ¿cómo? // ahora/ ¿ahora? 

Alumna 3 -  tiene el pelo liso y rubio/ cejas separadas y delgadas/ cara más delgada/ 

su cuerpo também/ también// 
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Alumna 4 -  Shakira es una colombiana y cantan/ cantante muy conhocida/ antes su 

pelo era rizado y negro pero se volvió liso y rubio/ Shakira es un poco gorda y se volvió 

más delgada/ sus ce/cejas estaban juntas y eran espesas/ ahora están separadas y 

delgadas/ además su cara estaba ancha pero ahora se volvió delgada// 

Profesora – Qué rápido/ ¡qué rápido Marta! ¿Os ha gustado hacer este trabajo?/ No 

me parece/ 

Alumna 4 – Más o menos/ 

Profesora – Obrigada (?) No sé si queda tiempo de hacer la evaluación// chicos para 

terminar vamos a hacer la evaluación. 

 

Grupo verde: Los cambios de Rihana 

 

Alumna 5 - esta es Rihanna/ ella// es una/ conocida cantante y compositora de R&B 

y hip hop/ no sabemos si es por haberse convertido en una persona pública o 

simplemente porque es así/ pero Rihanna cambia de visual muy rápidamente/ y muy 

drásticamente// siempre/ ella ya fue rubia/ ya fue morena/ ya tuvo/ el pelo/ negro// y 

ahora está rubia// 

Compañeros - ¿rubia? 

Alumna 5 - pelirroja/ también// no es sólo el color del pelo que cambia/ también/ su 

forma/ ella cambia la forma de su pelo/ muchas veces por año  

Profesora - ¿muchas veces?/ 

Alumna 5- al año// y también no es sólo el pelo/ su ropa es muy diferenciada/ muy 

extravagante y poco usual/ ella/ también tuvo muchas/ muchos cambios psicológicos/ 

porque sufrió de violencia doméstica/ y tuvo problemas familiares/ y entonces// antes 

/ella era más/más normal/ (La alumna hace el gesto de comillas con las manos) como 

decimos normal// ahora es más extravagante/ tanto en el pelo como en la ropa/ entonces 

puede tener// a ver con eso/ con sus problemas//  entonces ella se ha convertido en un 

auténtico camaleón (?)/ siempre cambiando// ahora voy a mostrar cómo era/ era antes// 

tenía el cabello así// 

Profesora -  tenía el cabello, ¿cómo se dice? / ¿Cuál es el verbo que se utiliza con el 

pelo? 
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Alumna 5 – llevaba el pelo así/ no era una ropa muy extravagante/ era provocante/ 

pero no extravagante/ ahora su pelo y su ropa son más provocantes//  tenía el pelo 

pelirrojo/ también// la música también está un poco cambiada// no sé/  Rihanna cambió 

mucho mismo/ mismo 

Profesora – ¿cambió? 

Alumna 5 – mucho. 

Profesora – ¡de verdad! 

Alumna 5 – éste es otro/ otra de las maneras que Rihanna llevó el pelo// (?) bueno/ 

entonces es eso// 

Profesora – bueno/ Filipa/ unas preguntitas sólo/ cuando decías normal/ ella/ antes e 

era más normal/ has puesto/ ¿cómo se dice eso?/ normal entre// ¿cómo se dice esto? (la 

profesora hace el mismo gesto con las manos) // 

Alumna – como é que se diz? 

Profesora -   ¿entre? ¡Comillas! ¿Sí?/ Muy bien/ Y psicológico no se le la p/ 

¿verdad?/ 

Alumna – eu acho que não li o p/ não sei/ 

Profesora -  muy bien, muy bien// ¿muy bien// Ahora ¿quién sigue con la 

presentación? // 

Otra alumna – setôra isto é para fazer tudo?/ 

Profesora - sí todo/ pero podéis hacerlo en casa/ ¿sí? / ¡Mafalda!/  Mafalda y Duarte/ 

¿vale?// 

 

Grupo rosa – Los cambios de Lilly Allen 

 

Alumna 6 - nosotros vamos a presentar// nuestro trabajo es sobre los cambios de 

Lilly Allen// és tu// 

Alumno 7- antes/ en 2008/ Lilly tenía su pelo/ de un rubio muy claro/ pero 

continuaba liso y largo como casi siempre// su cuerpo/ era normal/ ni delgada ni gorda/ 

y su estilo era muy original// zapatillas de depuerte/ pendientes largos/ gafas/ grandes y 

el resto de su ropa más sofisticada/ Lilly era una chica rebelde/ y muy sarcástica/ 

siempre en conflicto con alguén/ aún en 2008/ tenía su pelo/ 
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Profesora - vamos a ver/ un momento// hay un verbo que se utiliza con el pelo/ 

¿cómo se/ cómo debía estar ahí?// ¿Aún en 2008?// 

Alumna 6- mas ele quer dizer pintou/ acho eu// 

Profesora – ah sí sí antes antes/ estaba antes/ perdón/ antes// antes Lilly tenía su pelo/ 

¿Cómo debía estar? 

Alumna 6 – Onde é que isso está? / Ah era llevaba// 

Profesora – Muy bien// 

Alumno 7- Aún en 2008 tenió su pelo de rosa/ y su estilo todavía original // se volvió 

un poco más infantil// se hizo una persona más simpática y más alegre// y sus canciones 

se quedaron más positivas como ella// 

Alumna 6-  Lilly se convirtió en una mujer más completa y equilibrada/ ni 

demasiado triste ni demasiado alegre/ o sea/ ella era una persona de extremos/ y aquí 

parece que/ ha encontrado un equilibrio// y se quedó así por muchos años/ cuando 

realizó su primer álbum  volvió a su pelo original/ que es éste/ que es liso largo y 

oscuro/ pero ahora tenía flequillo// se quedó más delgada/ y su estilo se ha puesto más 

sencillo/ pero las zapatillas y los pendientes se mantuvieron// ella// frecuentemente/ usa 

ropas/ sofisticadas como su vestido/ pero siempre/ con zapatillas y piendientes largos// 

ahora// ésta es Lilly ahora/ actualmente está muy cambiada/ su pelo se volvió corto y 

aún más escuro/ pero con el mismo flequillo/ se hizo una mujer responsabile/ y se quedó 

más 

Profesora – ¿responsa? 

Alumna 6 – ble 

Profesora – ble ble 

Alumna 6- sí / y se quedó más seria/ pero siempre sarcástica/ se volvió ama de casa y 

terminó su carrera de cantante/ ella se tornó… 

Profesora- se? 

Alumna – se/ se tornó/ ¿cambió?/ 

Alumna – tornar-se? / ¿ Como es el verbo «tornar-se»/ en español? 

Otra alumna – se convirtió? 

Alumna 6 – se convirtió en una persona más simpática/ pero siempre con su lado/ 

más conflictuoso // y ella tiene ese lado en la web// publica otras cosas sobre otros 

cantantes/ y está siempre en una guerra con alguien// se quedó embarazada y por eso se 
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puso más gorda pero con un aspecto saludable// y ahora no gusta que le llamen/ Lilly 

Allen que es su nombre original/ pero Mrs. Rose Cooper/ porque su nombre es Lilly 

Rose Allen y se casó con Sam Cooper/ que es su hombre de/ del economía/ y so usa 

Cooper. // Algunas imágenes de sus cambios// de su boda// sus publicaciones/ y sus/ su 

lado más engrazado/ 

Profesora – su lado más/ 

Alumna – más… 

Profesora – ¡gracioso!/ 

Alumna – sí/ este video es de su primer canción que ha publicado en la web// 

Profesora – ¿de su?/  ¿Cuál es la canción?// 

Alumna – de su primera canción// 

Profesora – muy bien (?) 

Alumna 6 – éste es su lado sarcástico// 

Profesora – bueno/ vamos a seguir con el/ con otro trabajo/ muy bien Mafalda y 

Duarte/ atención que hay una tildes que cambiar y también el llevarse/ pero después// 

(…) 
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ANEXO 23 – GRELHA DE AVALIAÇÃO DA TAREFA FINAL 
 

Grelha de avaliação da tarefa final1 

Tarefa final: apresentar oralmente um powerpoint à turma sobre as mudanças de uma personalidade 

 Âmbito 
30% 

Correção 
15% 

Pronúncia 
10% 

Fluência 
15% 

Desenvolvimento temático e 
coerência 30% 

N5 Para se exprimir sobre as mudanças de 

uma personalidade, usa: 

- meios linguísticos suficientes e 

pertinentes;  

 

Eventuais hesitações/ repetições/ 

dificuldades de  formulação.  

Usa com correção: 

- vocabulário elementar. 

- estruturas gramaticais adequadas (recurso ao 

verbo llevar para falar do cabelo e uso dos 

verbos de cambio adequado) 

 

Pronúncia 

claramente 

inteligível. 

Produz um discurso: 

- com relativo à-vontade; 

- com pausas para planear e 

remediar; 

- Desenvolve um tema, apresentando 

informação pertinente. 

- Constrói sequências -lineares de 

informação. 

N4      

N3 Para satisfazer as necessidades 

comunicativas elementares, usa: 

- vocabulário suficiente 

- expressões feitas 

Intercompreensões frequentes em 

situações habituais 

Usa com razoável correção: 

- vocabulário elementar. 

- estruturas gramaticais adequadas (recurso ao 

verbo llevar para falar do cabelo e uso dos 

verbos de cambio adequado) 

 

Pronúncia 

suficientemente 

clara para ser 

entendida. 

Produz enunciados: 

- muito curtos; 

- com pausas; 

- com falsas partidas; 

- com reformulações; evidentes; 

- Fornece informação limitada; 

- Liga frases simples com conetores 

elementares e mais frequentes. 

N2      

N1 Usa um repertório básico de palavras e 

expressões simples.  

Usa com um controlo muito limitado: 

- algumas estruturas gramaticais adequadas; 

- um repertório memorizado. 

Pronúncia entendida 

com algum esforço. 

Produz enunciados: 

- muito curtos/ isolados/ 

estereotipados. 

- com muitas pausas. 

- Fornece informações básicas: 

- Liga palavras ou grupos de palavras 

com conetores muito simples. 

 

                                                 

1 Grelha baseada nos critérios de avaliação das provas experimentais de expressão oral do Ministério de Educação 
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30% 15% 10% 15% 200% 

 

Unidad didáctica: Estética y cuidados corporales 

Tarea final:  

Fecha: 15 noviembre 2011 

 

G
ru

po
s 

A
lu

no
s  

Âmbito Correção Pronúncia Fluência Desenv. Temático e 

coerência 30% 

Total 

N N N  N N N  N N N  N N N N N N N N N N 
5 4 

N N
3 2 1 5 4 

N N
3 2 1 5 4 

N N
3 2 1 5 4 

N N
3 2 1 0 5 4 3 2 1 

60 48 36 24  0 30   12 24 18 12 6 0 20 16 12 8 4 0 30 24 18 12 6 0 60 48 36 24 12 0 

 Joana 142  48         6   16       18     48     

 Sofia  48        12    16       18     48     142 

 Marta*   36 6      12    16       18      3    118 

 Inês*   36       12    16       18      36    118 

 Filipa 60 4 0 4 0      2     2       2     6      184 

 Diogo                               Faltou 

 Duarte*   36 12 8 6 36                       98 

 Mafald 60 4 0 0 8        2     2      3       4     182

 

*Alguns alunos recorreram à leitura e, por essa razão, foram penalizados na avaliação oral. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 
 

Prueba Escrita de Español – 11º H1                            Noviembre 2011 
 

Nombre_________________________________________________________Nº________ 
Evaluación_____________________________________________Profesora____________ 

 
 

 
 
 

Imagínate que estás en tu casa y estás escuchando un programa sobre el ambiente. Enseguida vas a 
la droguería. En la tarea final se espera que aconsejes a alguien a tener un comportamiento 
responsable a la hora de la compra. 

1. A continuación vas a escuchar una entrevista a un experto del ambiente, Miguel Delibes de 

Castro. (Adaptado Radio 5. España) 

Marca la opción correcta con un círculo. 

 

15 

1.1. Según la grabación, el entrevistado se dedica al periodismo. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

1.2. Según la audición, el libro La Tierra herida: 

a) es una novela. 

b) es una conversación entre padre e hijo. 

c) trata de cómo enseñar ecología a los hijos. 

 

1.3. El libro La Tierra herida tiene subtítulo. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

1.4. Según Miguel Delibes de Castro, los ríos llevan menos agua: 

a) porque cada vez llueve menos. 

b) porque las aguas subterráneas se utilizan en exceso. 

c) debido al cambio climático. 

 

1.5. De acuerdo con el entrevistado se puede asociar el frío que hizo el invierno pasado al 

cambio climático. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

1.6. Según la grabación, las energías alternativas: 

a) pueden detener la destrucción del Planeta. 
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b) actualmente pueden producir la electricidad que necesitamos. 

c) son más baratas.  

2. Ahora vas a la droguería, pero antes hay que ordenar los productos que quieres comprar. 

Observa el nombre de los productos y ordénalos según su categoría. 
10 

 

Productos 
Belleza Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

  gomina 
champú 
cortauñas 
cera depilatoria 
cuchilla de afeitar 
colonia 
cepillo de dientes 
pintalabios 
crema hidratante 
deodorante 
 pinza 

 
 

 

3. ¿Crees que eres un consumidor responsable? Elige una de estas imágenes y explica en dos 

o tres líneas tu opción. 

 

10 

 

 

 

 

   

a. d. 

 

 

      c. 

 

 

 

b. e. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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177 
 

4. En el escaparate de la droguería encuentras este objeto. Piensas que sería un buen regalo 

para tu abuelo, pero tienes dudas. Así que llamas por 

teléfono a tu madre y se lo describes. 

15 

 

. Observa estos dos anuncios sobre tratamientos corporales: 

 

 

_______________________________________ 
_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

5

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza 

SPA 1 

Limpieza de 
 

 

Masaje exprés  / Masaje capilar 
cutis, cuello e
escote; 
Tratamiento 
ojos, papada,
espinillas, anti-
-acne. 

Antiestrias / Crema reafirmante 
Crema modeladora Modelaje 

Gimnasia Chocolaterapia 
cera Depilación con 

    Solarium  
Parafina para manos y pies 

 

 

 

 

 

 

 

SPA 2 
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Señala con una cruz (X) donde puedes hacer estas cosas: SPA 1  SPA 2 

Me voy a teñir el pelo de rojizo.    

Tengo que relajar con la ayuda del chocolate.    

Necesito tratar mis dolores de espalda.    

Quiero quitar las espinillas de mi cara.    

Me gustaría hacer ejercicio físico sin esfuerzo.    

Mi vientre se volverá más elegante muy rápidamente.    

Me encantaría aprender a bailar.    

15 

 

 

. Algunas personas hablan de sus cambios físicos, a partir de productos caseros que han 

 

 
 

6
utilizado para cuidar su cuerpo. Rellena los huecos con los verbos de cambio adecuados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

He empezado a comer una manzana 
verde para desayuno y en dos 
semanas me ______________más 
delgada. 

He cepillado mis dientes con 
 un par de fresas machacadas y

en un mes________________ 
blancos. 

Me aclaré el pelo con 
cerveza y está más fuerte y 
con vitalidad. Al ver los 
resultados ___________ 
muy contento. 
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7. Estos son algunos consejos que has visto en un sitio de Internet: 

o ser un consumidor responsable a la hora de comprar productos de aseo 

 
 
 

 
¿Cóm

y cosméticos? 
 

1. Rechaza los sobreempaquetados. El embalaje suele presentar más de la mitad del precio y son 
una gran fuente de residuos de toda clase. 

2. Elige las presentaciones en barra (desodorante, crema de afeitar...) y los pulverizadores 
manuales. 

3. Las compresas y tampones nunca deben terminar en el inodoro. 
4. Para el pelo utiliza champuses suaves de hierbas o jabones neutros. 
5. No uses anti caspa con base de sulfuro de selenio. 
6.  Para el cuidado de la piel emplea jabones naturales o neutros, por lo general son más sanos. 
7. Para la limpieza de los dientes usa gel basado en plantas medicinales, o mejor, perborato 

dental. 

Ahora, a partir de estos consejos haz recomendaciones a tus amigos, utilizando las expresiones 
siguientes: 20 

A mis amigos les recomiendo que…  / Yo que tú… 

a. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

f. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

g. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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8. ste cartel es uno de los elementos de una campaña sobre el consumo responsable. Léelo: E

 
 

www.consumoresponsable.org 

Aquí están algunas opiniones sobre esta cuestión. Ponte de acuerdo o en desacuerdo con alguna 20 
de estas y escribe tu opinión: 

 
 

________________________________________________________________________________

 

A mí no m
fue hecho determinado producto. 

e interesa dónde y cómo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Sólo me importa el precio. 

Yo me preocupo en hacer la 
compra mirando el precio, 

ue 
laje. 

pero también teniendo en 
cuenta el embalaje, dónde f
hecho y si es de fácil recic
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9. Al llegar a casa, alguien te llama la atención para esta noticia. Léela con atención. 

 

El 42% de los jóvenes consume de una forma responsable 
La compra racional es 10 puntos más alta en los hombres 

 
Res  un estudio ponsable, reflexivo y cuidadoso es el perfil del consumidor joven vasco. Según

realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud sobre una muestra de 1.500 personas de entre 15 
y 29 años, el 42% de la juventud vasca consume de forma responsable. Se denomina consumo 
responsable al hábito de consumir de forma ajustada a las necesidades reales y para favorecer la 
conservación del medio ambiente y la igualdad social, según el informe emitido por ese organismo, 
dependiente de Cultura. 
 

Por territorios históricos, el consumo responsable está más extendido en Bizkaia (47%) frente 
a Gipuzkoa (38%) y Álava (34%). También se aprecia un incremento del nivel de consumo 
responsable a medida que aumenta la edad, ya que en el tramo de 15 a 19 años se sitúa un 35% y en el 
tramo de 25 a 29 años en el 46%. La diferencia por sexos se inclina a favor de las mujeres con un 
43%, frente a un 41% de hombres. 
 

El estudio también analiza el denominado consumo racional, que consiste en mantener una 
actitud "consciente y reflexiva" a la hora de adquirir un producto y arroja como resultado que el 58% 
de la juventud vasca consume de esta manera. 
 

El 84% comprueba que el producto está en buen estado antes de adquirirlo; el 82% reclama 
en caso de que tengan algún problema; un 72% afirma que aprovecha las ofertas y rebajas; un 71% 
comprueba la factura; el 68% tiene pensado de antemano lo que va a comprar, y un 61% comprueba 
el cambio tras pagar. 
 

Por el contrario, solo el 49% compara precios en distintos establecimientos; el 45% ha 
cuantificado el dinero que va a gastar, y el 37% comprueba las condiciones del etiquetado. 
El índice de consumo racional es más alto entre los hombres (63%) que entre las mujeres (53%) y se 
incrementa con la edad. La juventud alavesa y vizcaína, ambas con un 61%, consume de una manera 
más racional que la guipuzcoana (52 %). 
 

Otros indicadores del informe establecen que únicamente el 15% de los sondeados consume 
de una manera ética, entendida como decantarse por las opciones más justas, solidarias o ecológicas, 
y que otro 22% practica el consumo alternativo: intercambio de productos, ropa de segunda mano, o 
compra en locales de comercio justo. 
 

Respecto al consumo sostenible, el 41% de la juventud vasca usa productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente, el reciclaje o el ahorro de energía en las rutinas diarias. Por 
sexos, las mujeres jóvenes (47%) consumen de forma más sostenida que los hombres (35%), y por 
territorios, está más extendido en Bizkaia (46%) que en Álava (36%) y Gipuzkoa (36%). 
 

El Observatorio de Juventud destaca además entre sus conclusiones que el consumo racional 
y el sostenible son hábitos extendidos de manera más habitual entre las personas jóvenes en Euskadi. 
"Gracias al esfuerzo y el trabajo importante por parte de las administraciones públicas vascas por 
sensibilizar a las personas jóvenes en ese tipo de actitudes", indican. 
 

( El País, 12-11-2011 – Bilbao) 
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9.1. La noticia trata de: 
 

re el consumo responsable de los jóvenes vascos. 

nes vascos. 

 

 
me emitido por el Observatorio Vasco de la Juventud, consumo 

 
9.3. Ind

estas positivas fue: ¿Compruebas si 

más elevado entre las 

 
rueba si los productos fueron elaborados de manera ética.  

.  

 

 

10.  Cuando estabas en la cola para pagar has encontrado a María. Has visto que su cesta de 

_______________________

5 

a. …un estudio sob

b. …los resultados de un estudio sobre los hábitos de consumo de los jóve

c. …las consecuencias de las prácticas de consumo de los jóvenes vascos. 

5 9.2. Completa la frase: 

a. Según el infor

responsable es _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ica si las afirmaciones son verdaderas o falsas: 10 
 

a. La pregunta que obtuvo mayor número de respu

el producto está en buen estado antes de adquirirlo?  

 
b. Según el estudio, el consumo responsable/sostenible es 

mujeres.  

c. El 84% comp
 

d. Poco más de 20% de los sondeados tiene prácticas de consumo alternativo
 

e. Según el Observatorio de Juventud, los habitantes en Euskadi tienen pautas de

conducta racional y sostenibles en lo que toca al consumo.  

60 
compra tenía algunas opciones poco amigas del planeta. Ahora, que ya estás en casa, te dio 

ganas de escribir sobre el tema en tu blog. Así, escribe un pequeño texto (130 palabras 

aproximadamente) sobre el consumo responsable. 

_____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¡Buen trabajo! 
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 DESTREZAS CONTENIDOS/COMPETENCIAS TIPOS DE ÍTEMS OBJETIVOS/DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS PUNTUACIÓN TOTAL 
200 P 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
PR

E
T

E
X

T
U

A
L

E
S  

Comprensión 
oral,  lectora y 

producción 
escrita. 

Funcionales:  
Expresar opiniones; 
Describir objetos; 
 
 
Léxicos: 
Asociado a los cuidados 
corporales; a la descripción de 
objetos; a la expresión de 
opinión. 
 
Gramaticales: 
Verbos de cambio; el 
subjuntivo; el condicional. 
 
Discursivos: 
Organizadores del discurso. 
 
Socioculturales: 
Los hábitos de consumo. 
 
Áreas temáticas: 
Los cuidados corporales y el 
consumo sostenible. 
 

Ítems de  selección: 
- elección múltiple; 
asociación; 
 
Ítems de 
construcción: 
- construir frases a 
partir de imágenes. 

3 ítems: 
• Escuchar a una entrevista e elegir la 

respuesta correcta; 
• Distinguir productos de belleza e 

higiene; 
• Escribir dos o tres frases a partir de una 

imagen. 

 
15 
10 
10 
 

35 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
IN

T
E

R
M

É
D

IA
S  

Ítems de selección: 
elección múltiple; 
relleno de huecos; 
transcripción; 
asociación. 
ítems de 
construcción: 
transformación 

 ítems: 
• Describir un objeto a partir de una 

imagen; 
• Interpretar dos anuncios; 
• Completar diálogos con el verbo 

adecuado. 
• Transformar frases; 
• Expresar opinión; 
• Comprender una noticia. 

15 
15 
15 
20 
20 
20 

105 

T
A

R
E

A
 F

IN
A

L
 Ítems de 

construcción: 
Respuesta extensa 
guiada. 

1 ítem: 
• Escribir un texto para publicar en un 

blog. 
60 

60 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 
PRUEBA ESCRITA DE ESPAÑOL – LENGUA EXTRANJERA – NÍVEL INICIAL – 11.º H1 

2011-2012 
Noviembre de 2011 

 

PUNTUACIÓN 

 

1.  …………………………………………………………………………………………………........  15  

2.  …………………………………………………………………………………………………………  10  

3.  ………………………………………………………………………………………………………….  10  

4.  ………………………………………………………………………………………………………..  15  

5.  …………………………………………………………………………………………………………  15  

6.  …………………………………………………………………………………………………………  15  

7.  …………………………………………………………………………………………………………  20  

8.  ………………………………………………………………………………..……………………….  20  

9.   ………………………………………………………………………………………………………  20  

10.  …………………………………………………………………………………………………………  60  

 

 

 

 

 

 

200 puntos 
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CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE ESPAÑOL 

 

1.  N3  Señala 5 o 6 respuestas correctas. 

Clave de respuesta:  
1.1. b) 
1.2. b) 
1.3. a) 
1.4. b) 
1.5. b) 
1.6. a) 

15 

N2    10 

N1  Señala 2.  5 

 

2.  N2  Distingue 10 o 11 productos correctamente. 

Clave de respuesta:  
Belleza: gomina; cera depilatoria; cuchilla de afeitar; colonia; pintalabios; 
crema hidratante; pinza 
Higiene: champú; cortaúñas; cepillo de dientes; desodorante.  

10 

N2    6 

N1  Distingue 2.  2 

 

3.  N3  Presenta una idea coherente relacionada con la imagen elegida, 
justificando su opción. 
Ejemplo: La imagen a) tiene un bebé con varias marcas en su cuerpo. 
Transmite la idea de que nacemos para consumir. 

15 

N2    7 

N1  Relaciona vagamente la imagen con una idea. Presenta poca corrección 
lingüística. 

3 
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4.  N3  Describe el objeto de manera completa. 

Ejemplo: Es un cortaúñas en forma de coche, es plateado y de metal.  

15 

N2     7 

N1  Describe el objeto de manera incompleta y con poca corrección lingüística.  3 

 

5.  N3  Interpreta correctamente 6 o 7 frases. 
Clave de respuesta:  
 

  SPA 1  SPA 2 

Me voy a teñir el pelo de rojizo.  x   

Tengo que relajar con la ayuda del chocolate.  x   

Necesito tratar mis dolores de espalda.    x 

Quiero quitar las espinillas de mi cara.  x   

Me gustaría hacer ejercicio físico sin esfuerzo.    x 

Mi  vientre  se  volverá  más  elegante  muy 

rápidamente. 

  x 

Me encantaría aprender a bailar.  x   

15 

N2  Interpreta correctamente 4 o 5 frases.  7 

N1  Interpreta 2 o 3 frases.   3 

 

 

6.  N3  Completa 3 globos correctamente. 

Clave de respuesta:  
quedé/ he quedado 
se volvieron/ se han vuelto 
me puse/ me he puesto 

20 

N2  Completa 2 globos corretamente  15 

N1  Completa 1 globo corretamente.  5 
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7.  N3  Construye 6 o 7 frases correctamente. 

Clave de respuesta: 
a) Rechacen/ rechazaría 
b) Elijan/ elegiría  
c) No tiren/ no tiraría 
d) Utilicen/ no utilizaría 
e) No usen/ no usaría 
f) Empleen/ no emplearía 
g) Usen/ no usaría 

20 

N2    10 

N1  Construye 2 frases correctamente.  5 

 

8.  N3  Exprime su opinión a partir de los diálogos, construyendo un texto correcto 
y coherente. 

20 

N2    10 

N1  Exprime vagamente su opinión, distanciándose del tema y con poca 
corrección lingüística.  

3 

 

9.1.  N3  Identifica la opción correcta. 

Clave de respuesta:  

b) 

5 

 

9.2.  N3  Completa la frase correctamente, haciendo los cambios necesarios. 

Ejemplo:…el hábito de consumir de forma ajustada a las necesidades 
reales y favoreciendo la conservación del medio ambiente y la igualdad 
social. 

 

20 

N2  Completa la frase, pero no hace los cambios necesarios, para garantizar la 
coherencia. 

10 

N1  No completa totalmente la frase.   3 
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9.3.  N3  Indica 4 o 5 opciones correctas. 

Clave: 
a. V 
b. V 
c. F 
d. V 
e. F 

20 

N2    10 

N1  Indica 2 opciones correctas.   5 

 

10. Evaluación de un texto (de opinión) para publicar en un blog….………………………60 puntos 
 
Competencia pragmática ............................................................................................. 40 pontos 
 
 

 

 

N5 

Escribe un texto de opinión, respectando su registro. 

Aparecen definidas correctamente las funciones previstas (aconsejar al consumo 
responsable; dar opiniones; etc.). 

El discurso es  claro y coherente, aunque que se utilice un número limitado de 
mecanismos de cohesión.  

Las ideas no se repiten sin necesidad y se desarrollan lógicamente, con recurso a 
diversos organizadores de discurso. 

 

 

 

40 

N4  Nivel intermedio  32 

 

 

N3 

El discurso es globalmente claro y organizado, aunque se pueda comprobar 
algunas incoherencias. 

Las ideas, aunque no siempre pertinentes, están organizadas de forma sencilla, 
con recurso a mecanismos de cohesión muy sencillos. 

 

 

 

20 

N2  Nivel intermedio  16 

 

N1 

Escribe un texto de opinión con frases cortas e confusas, con muchos desvíos y 
repeticiones. 

 

8 
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Competencia lingüística* ............................................................................. 20 pontos 
 
 

 

 

 

N5 

Utiliza recursos lingüísticos suficientes para escribir un texto de opinión. 

Utiliza adecuadamente los recursos lexicales y discursivos necesarios para 
retomar la información sin repetir lo que ha sido dicho anteriormente 
(pronombres y deícticos). 

Utiliza correctamente vocabulario elementar, recogiendo a veces a repeticiones. 

Demuestra una corrección gramatical suficiente, pudiendo hacer fallos que no 
perjudican la comprensión del mensaje. 

La ortografía y la puntuación son lo suficientemente claras y no perjudican la 
comprensión del texto. 

 

 

 

 

 

20 

N4  Nivel intermedio  16 

 

 

N3 

Utiliza recursos lingüísticos limitados, escribiendo frases muy sencillas. 

Utiliza vocabulario muy sencillo, con algunos errores ortográficos. 

Utiliza correctamente estructuras sencillas, haciendo errores sistemáticos que no 
impiden la comprensión cuando utiliza estructuras más complejas. 

La puntuación es repetitiva y no siempre adecuada. 

 

 

 

12 

N2  Nivel intermedio  8 

 

N1 

Demuestra hacer muchos errores en las estructuras y formas gramaticales.  

Demuestra errores lexicales, sintácticos, morfológicos y ortográficos graves y 
sistemáticos, con interferencias frecuentes de la lengua materna. 

 

 

4 

* El  texto producido sólo es evaluado en la competencia lingüística si el alumno escribe según 
el tema propuesto.  
 



ANEXO 27 – QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

Español – 11.º año – Nivel intermedio                                                                
ESTÉTICA Y CUIDADOS CORPORALES  
  
 

Ahora vas a autoevaluar tus competencias:  

 

 

 
Puedo: Sí A veces No 
Dar consejos y dar mi opinión;  

 
  

Distinguir el uso de los verbos de cambio ponerse/ 

quedarse/ volverse/ hacerse; 

   

Hablar de los cambios físicos (de estado, de ánimo, de 

carácter, …) de una persona; 

   

Comprender textos relacionados con los cambios; 

 

   

Comprender textos orales sobre estética y cuidados 

corporales; 

   

Recoger datos para describir los cambios de una 

personalidad; 

   

Describir los cambios de una personalidad (antes y 

después), utilizando los verbos de cambio. 

 
 

  

 
 

A
ut

oe
va

lu
ac

ió
n 
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Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Escola Secundária de Miraflores 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 
2011/ 2012 

 

Nombre__________________________________Nº de alumno:__________ 

Cuestionario final 

 
1. ¿Conocías todos  los significados de  los verbos de cambio (ponerse, quedarse, hacerse, 

volverse y convertirse en) que te hemos presentado en las actividades? 
 
      Sí        No   
 

2. En caso negativo, ¿cuáles no conocías? 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Crees que la forma como aprendiste los verbos de cambios (a través de actividades de 
descubrimiento)  te  ha  ayudado  a  comprender  mejor  el  funcionamiento  de  estos 
verbos? 
 
      Sí        No   
 

4. ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Después de haber estudiado  los verbos de cambio, ¿cómo crees que te resultaría más 
fácil estudiarlos? Elige una o dos opciones. 
 

  Realizando ejercicios de utilización de esas palabras (ejercicios de huecos, 

respuesta múltiple…). 

  Leyendo y/o escuchando textos con las palabras y expresiones en cuestión;  

  A partir de una perspectiva contrastiva (entre el español y el portugués). 

  Produciendo frases que contengan las palabras/ expresiones en cuestión. 

  Intentando descubrir las diferencias, formulando reglas que ayuden a distinguir 

esas palabras. 

  A través de una explicación/ clarificación de reglas dadas por el profesor. 

  A través de la corrección de mis enunciados. 
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6. ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. Las frases siguientes expresan cambio. Subraya el verbo de cambio adecuado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ella estaba casada pero se quedó / se puso viuda. 

2. Estaba contenta pero  se hizo / se puso triste. 

3. Ella se hizo / se quedó actriz y se volvió / se quedó  famosa. 

4. A toalla era blanca y se volvió / se hizo roja. 

5. Él se quedó / se volvió loco. 

6. Juan se convirtió en / se quedó un hombre muy inteligente 

 

 

8. Completa  ahora  el  texto  con  los  verbos  de  cambio  abajo,  utilizando  la  forma  verbal 
adecuada: 

se ha vuelto * se ha hecho * se quedó* se había hecho* hacerse * 
 se ha puesto * me puse* se ha vuelto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Irene y Elena son dos hermanas gemelas que se reúnen, junto con sus respectivas familias, 
para celebrar su cumpleaños. 

‐ ¿Has visto a los niños? ¡Cómo han crecido! Jesús ___________ ya un hombre. 
‐ Sí, bueno, ya tiene la edad y desde que trabaja  ___________ muy serio, más 

responsable, ya sabes. Tus hijos también han crecido, mira a Pedro, tan pequeñín que 
era  ___________ muy alto. ¿Te acuerdas que de pequeño decía que quería ser piloto 
de aviación? 

‐ Sí. Ahora, sin embargo, dice que quiere__________perito agrónomo. No sé. ¡Cambian 
tanto y tan rápido! Fíjate Pedro antes era un rebelde, ahora sin embargo  
___________ tranquilo y pacífico. Alfonso también ha cambiado. Un buen día llegó a 
casa y dijo que nunca más quería comer carne. ___________ vegetariano. Yo al 
principio estaba preocupada porque en un mes perdió cinco quilos y  ___________ 
muy delgado, pero luego mantuvo el peso y no adelgazó más. ¿Y tus hijos? 

‐ Isabel ahora está muy contenta. Ha terminado los estudios de piano y al final del curso 
dio un recital. Claro que tuvimos que hacerle un traje para la ocasión. Quedó precioso 
y ella estaba muy guapa. Yo también  ___________ muy elegante, no creas. 

‐ ¡No era para menos 
In Bermejo Calleja, Verbos de cambio o devenir en español 
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9. Completa los huecos con los verbos de cambios que consideres adecuados: 
ponerse  *  quedarse  *  volverse  *  hacerse 

 
 
1. Antes no le importaba el dinero pero ahora_____________________ tacaño. 

2. María no viene al aula porque _________________ enferma. 

3. Tras estudiar varios años__________________ abogado. 

4. Dejé a mi abuelo en casa de mis tíos y él _______________ contento. 

5. Se le ha caído el pelo y  ___________________ calvo. 

6. Trabajó toda su vida y  ___________________ rico.  

¡Buen trabajo! 
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